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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 
ของ 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร่ี์ จ ากัด (มหาชน) 
************************************************************************************** 

ประชุม ณ วนัพฤหสับดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ส านกังานสาขาของบริษัท โรงแรมเวโรนิก้า      
เรสซิเดน้ท ์ชัน้ท่ี 3 เลขที่ 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 
โดยบรษัิทไดม้อบหมายให ้นางสาวกนกทิพย ์เจริญรศัมี  รบัหนา้ที่เป็นพิธีกรผูด้  าเนินรายการ และเริ่มตน้ดว้ยการ

แจง้มาตรการและแนวทางปฏิบตัิตนส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  
ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา  2019 (COVID-19) บรษัิทฯ จึงขอแจง้ใหท้ราบถึง

แนวปฏิบตัิตนในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นตอ้งแสดงใบรบัรองการไดร้บัวคัซีนครบ 2 เข็ม ทางหนา้จอโทรศพัทห์รือรูปแบบเอกสาร 
และกรณีไม่ไดร้บัวคัซีน ตอ้งแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และในกรณีไม่ไดร้บัวคัซีนและไม่มีผลตรวจ ATK 
จะตอ้งเขา้รบัการตรวจ ATK ก่อนเขา้รว่มประชมุ  

2. ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุจะตอ้งเวน้ระยะหา่งทางสงัคมระหวา่งกนั (Social Distancing) อยา่งนอ้ย 1.5 เมตร 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมีไขห้รอืมีอณุหภมูิรา่งกาย 37.5 องศาเซลเซียลขึน้ไป มีอาการไอ มีน า้มกู เจ็บคอ จมกูไม่ไดก้ลิ่น หรือ

มีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ หรอือาการท่ีอาจสงสยัวา่ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา บริษัทฯขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้ใช้
วิธีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมแทน 

4. เพื่อลดความเสีย่งจากการแพรร่ะบาด บริษัทฯ จึงไม่จดัเตรียมไมโครโฟน หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม ใหท้่าน
เขียนขอ้ซกัถามบนกระดาษและน าใสก่ลอ่งรบัค าถาม 

จึงขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ทกุทา่นปฏิบตัิตนตามแนวทางมาตรการดงักลา่วดว้ยความ
เครง่ครดั 

ล าดบัตอ่ไป ขออนญุาตแนะน าขอ้มลูเบือ้งตน้ของบรษัิทใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ ดงันี ้
- บรษัิทมีทนุจดทะเบียนจ านวน   220,811,609 บาท 
- ทนุช าระแลว้    200,811,609 บาท 
- แบง่ออกหุน้สามญัจ านวน   200,811,609 บาท 
- มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ        1 บาท 

โครงสรา้งการบริหาร ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศุ ด ารงต าแหน่ง 
ประธานกรรมการบรษัิท และนายอภิชาติ ชโยภาส ด ารงต าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอื่นๆ รวมทัง้สิน้ 10 
ทา่น เป็นผูก้  าหนดนโยบาย ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธใ์นการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ   

โดยมีคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่เรียกว่า  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 2 ชุด คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

พรอ้มทัง้ การบรหิารงาน บรษัิทยงัไดม้ีคณะกรรมการ ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ รบัผิดชอบบรหิารงานอีก 5 สาย
งาน ไดแ้ก่ สายงานปฏิบตัิการท่าเรือและเดินเรือ สายงานพฒันาธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานแผนงาน
บญัชีและการเงิน  และสายงานอ านวยการ เพื่อเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนแผนงานใหบ้รรลเุป้าหมาย ตามยทุธศาสตรท์ี่
บรษัิทไดว้างไว ้ 
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ในการประชมุในวนันีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มการประชมุดงันี  ้
จ านวนผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง และรบัมอบฉันทะมาเขา้ร่วมการประชุมรวม 33 รายนับรวมจ านวนหุน้ได ้

111,062,066 หุน้ คิดเป็น 55.3066% ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดของบรษัิท เป็นอนัครบองคป์ระชมุ  
โดยองคป์ระชมุตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิทก าหนดไวว้า่ตอ้งมีผูถื้อ

หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 ราย และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมดของบรษัิท 

เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี  ในสว่นของการออกเสียงลงคะแนน  และระเบียบการปฏิบตัิในการ
ประชุม  บริษัทฯจึงขอเรียนชีแ้จง วิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  ซึ่งจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ พรอ้มทัง้กฎเกณฑข์องที่ประชุม 
เพื่อใหก้ารประชมุด าเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ตามกฏระเบียบและขอ้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ที่ถือ  ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสยีง เห็นดว้ย /ไม่เห็นดว้ย/ หรืองดออก
เสยีง อยา่งใดอยา่งหนึง่ในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้  เวน้แต่ในกรณีของผู้
ถือหุน้ตา่งประเทศซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย ใหถื้อหุน้และดแูลผลประโยชนแ์ทน สามารถแยกลงคะแนน  เห็น
ดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงคราวเดยีวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสยีงที่จะท าการลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกตา่งไปจากที่กลา่วขา้งตน้ จะถือการลงคะแนน
ดงักลา่วเป็นโมฆะ 

2. ในการนับคะแนนเสียง  จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
เท่านั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง  ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  ให้ยกมือขึน้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบ
ลงคะแนนมาบนัทึกและสรุปผลใหท้ราบต่อไป และในการนบัคะแนนในครัง้นีม้ี นายณพล นชุเนตร เป็นพยานในการนบั
คะแนน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นการนับคะแนน ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้เป็นการ
ลงคะแนนแบบเปิดเผย ไมใ่ช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมดเพื่อใหเ้กิดความ
โปรง่ใส 

3. เพื่อใหบ้รษัิทมีการปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผูถื้อหุน้ท่ีดี ดงันัน้ บรษัิทจะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุม  ทัง้ในกรณี  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง  ทัง้นี ้ ขอใหท้่านผูถื้อ
หุน้กาเครื่องหมายถกูลงในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พรอ้มลงนามในบตัรลงคะแนนแลว้ขอใหย้กมือขึน้ 
จากนัน้ จะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน  เพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงว่ามีผูถื้อหุน้  เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเป็นจ านวนเท่าไหร ่ และเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย
ในภายหลงัทัง้หมด ส าหรบัท่านผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ไดร้บับตัรลงมติตัง้แต่ลงทะเบียนนัน้ หมายความว่า ผูถื้อหุน้ได้
ออกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉันทะนัน้แลว้  โดยมติดงักลา่วจะระบุไวส้อดคลอ้งกบัมติที่ผูถื้อหุน้ในหนงัสือมอบฉนัทะ
ดงักลา่วแลว้ 

4. ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ  จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระนัน้ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการซกัถามกรุณา เขียนช่ือและนามสกุล และค าถาม หรือแสดงความคิดเห็น 
ในแบบฟอรม์ขอ้สอบถาม เพื่อประโยชนใ์นการจัดท าบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่
นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่บรษัิทขอความกรุณาใหส้อบถามหรอืใหค้วามเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการ
ประชมุ 

ก่อนที่จะเริ่มประชุม พิธีกรกล่าวแนะน า ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชีและที่
ปรกึษาบรษัิท ซึง่เขา้รว่มประชมุในวนันี ้ประกอบดว้ย 
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กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ ุ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2. นายสมศกัดิ ์หม่มว่ง รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
3. นายชาตร ีศิรพิานชิกร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายพานิช พงศพ์ิโรดม                  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการอิสระ 
5. นายอนนัต ์เกตพุิทยา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. พลเรอืเอกนวพล ด ารงพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

และกรรมการอิสระ (ประชมุโดยผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส)์ 
7. นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
8. นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา        กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
9. นายวงศกร พิธุพนัธ ์ กรรมการ 
10. นายอภิชนม ์ชโยภาส กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 

โดยมีกรรมการบรษัิทเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 10 ทา่น จากคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 10 ท่าน คิดเป็น 100% ของ
คณะกรรมการบรษัิท 

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายเอกชยั ลิม่ถาวรศิรพิงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
3. นางสาวกณัณณิ์ชฐา ธิปบรูวฒัน ์             ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน   

 

ผู้สอบบัญชทีี่เข้าประชุม    
นายประวิทย ์  วิวรรณธนานตุร ์

ที่ปรึกษากฎหมาย 
นายธีระพร พว่งเจรญิ 
 

ล าดับต่อไป พิธีกรไดก้ล่าวเชิญ ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัทท าหนา้ที่เป็น
ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สูก่ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

 

ประธานฯ ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม เมื่อองคป์ระชุมครบถว้นแลว้ จึงขอท าการเปิดการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตามระเบียบวาระท่ีไดก้ าหนดไวด้งัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที่ 

29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชุมแลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมฯ และไดน้ าส่ง
ใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้ เผยแพรท่างเว็บไซต ์www.rajaferryport.com ของ
บรษัิทแลว้ 

โดยบรษัิทไดจ้ดัสง่ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ปรากฏ
รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

http://www.rajaferryport.com/
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ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมไปทีละหนา้ รวมทัง้หมด 25 หนา้ เริ่มจาก
หนา้แรก ไปจนถึงหนา้สดุทา้ย และประธานฯไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการสอบถามหรอืเสนอใหข้อ้คิดเห็นใดหรอืไม ่ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม หรอืเสนอแนะเรือ่งใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรท าการนบัคะแนน 
พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ในวาระพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 จะตอ้ง

ผ่านการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออก
เสยีง 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 

เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 111,062,066 100 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงาน

ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาวา่  เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานและกิจกรรมของ

บรษัิทท่ีไดป้ฏิบตัิงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 โดยบริษัทไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีใน
รูปแบบรหสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2 

ล าดบัแรก ผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2564 เปิดใชง้านทา่เทียบเรอื ทา่ 4 และ ทา่ 5 ทา่เทียบเรอืดอนสกั 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี บริษัทเปิดทดลองใชง้านท่าเทียบเรือใหม่ฝ่ังดอนสกัในช่วงไตรมาสแรกปี 2564 ท าใหป้ระสิทธิภาพ 
การใหบ้รกิารเดินเรอืมีมากขึน้ เนื่องจากสามารถใหบ้ริการเรือเฟอรร์ี่ทัง้ขาเขา้และขาออกไดพ้รอ้มกนัทัง้  5 ท่า โดยไม่ตอ้ง
เสยีเวลารอ สรา้งโอกาสธุรกิจในเสน้ทางยอดนิยม 
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ล าดบัที่สอง เดินหนา้สรา้งท่าเทียบเรือ เกาะพะลวย ตอกย า้การเป็น Island Gateway บริษัทเดินหนา้ขยายท่า
เทียบเรอืแหง่ใหม ่สู ่“เกาะพะลวย” ตอกย า้นโยบายการเป็น Island Gateway รกัษาความเป็นผูน้  าตลาดในการใหบ้ริการ
เรอืเฟอรร์ีข่า้มฟากรายใหญ่ในภาคใต ้พรอ้มอ านวยความสะดวกส าหรบัผูโ้ดยสารทุกคนในการเดินทางคมนาคมขนสง่ และ
ทอ่งเที่ยวจากเมืองสูห่มูเ่กาะทะเลใต ้โดยผา่นการรบัฟังความเห็นจากชาวบา้นเกาะพะลวยแลว้ ขณะนีบ้ริษัทผูร้บัเหมาอยู่
ระหวา่งการเขา้พืน้ท่ีเพื่อเริม่ด  าเนินการก่อสรา้งท่าเทียบเรือ ท าใหร้าชาเฟอรร์ี่เป็นผูใ้หบ้ริการเรือเฟอรร์ี่ขา้มฟากรายแรกที่
ใหบ้รกิารเรอืเฟอรร์ีจ่ากฝ่ังดอนสกัไปยงัเกาะพะลวย 

 
 

ล าดบัที่สาม ตอ่ยอดธุรกิจเดินรถไปสูก่ารบริการขนสง่อย่างครบวงจร เพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพื่อชดเชยรายไดท้ี่ขาด
หายไปจากสถานการณโ์รคระบาดCovid-19 โดยใหบ้รกิารขนสง่พสัดเุขา้เกาะสมยุ และเกาะพะงนั  

ไมห่ยดุนิ่ง พฒันาตอ่ยอดธุรกิจเดินรถที่มีอยูเ่ดิมไปสูก่ารบรกิารขนสง่อยา่งครบวงจร ดว้ยการใหบ้ริการรบั-สง่ พสัดุ
ขา้มเกาะ ในนาม RPT Logistic ทัง้กลุม่ลกูคา้ B2B, B2C และ C2C โดยมีพนัธมิตรทางธุรกิจระดบัชัน้น า ภายใตก้าร
บรหิารจดัการโดยจบัมือกบับรษัิท Kerry Express , นิ่มเอ็กเพรส และ TP Logistic โดยมีรายไดเ้ติบโตขึน้เรือ่ยๆ 

บริษัท อารพ์ี ทรานสปอรต์เทชั่น จ ากดั ปัจจุบนัมีรถโลจิสติกสก์ว่า 10 คนั พรอ้มใหบ้ริการรบัส่งพสัดุครอบคลมุ
เสน้ทางสรุาษฎรธ์านี – ดอนสกั – เกาะสมยุ – เกาะพะงนั 

ล าดบัที่สี่ ปรบัปรุงระบบการจองใน www.rajaferryport.com ใหม่ ใหส้ะดวกและทนัสมยัขึน้สนบัสนุนทางดา้น
การตลาดออนไลน ์ รวมทัง้น าระบบ Could Call Center และระบบ Zen desk  มาใช ้เพื่อปรบัปรุงระบบการใหบ้ริการ
ลกูคา้ใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ 
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ล าดบัท่ีหา้ ออกโปรโมชั่นเพื่อสง่เสรมิการขาย กระตุน้การใชบ้รกิาร อาทิเช่น  
 

โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย 
- โปรโมชั่นซือ้ตั๋วรถยนต ์ประเภท ไป-กลบั ฟร ีตวัผูโ้ดยสารขาไป 
- โปรโมชั่นซือ้ตั๋วรถยนต ์4 ลอ้และ 6 ลอ้ แบบไป-กลบั ลงเรอืทนัที 
- Package VIP Bus + Ferry กรุงเทพฯ-ดอนสกั-สมยุ-พะงนั ราคาพิเศษ 
- โปรโมชั่นฉลองเปิดกล่อง เที่ยว 2 เกาะ ดอนสกั- สมุย- พะงัน ตั๋วรถยนต+์ ตั๋วโดยสารคน( ไม่เกิน 4 คน) 

1,990 บาท 
- โปรโมชั่น ซือ้ตั๋วรถ บวกเรือ ตวัเมืองสรุาษฎรธ์านี ไปเกาะพงนั หรือ เกาะพะงนั ไปตวัเมืองสรุาษฎรธ์านี ลด

ทนัที 30 บาท จากปกติ 330 บาท ราคาพิเศษ 300 บาท 
- โปรโมชั่นซือ้ตั๋วรถบวกเรอื ตวัเมืองสรุาษฎรธ์านีไปเกาะสมยุ หรือ เกาะสมยุไปตวัเมืองสรุาษฎรธ์านี ลดทนัที 

30 บาท จากปกติ 230 บาท ราคาพิเศษ 200 บาท 
เพิ่มศักยภาพการให้บริการ 

- Payment channel ช าระง่าย จ่ายไดท้กุที่ Mpay wallet , mPay Station ,Family Mart, Top Supermarket, 
Robinson, บิก๊ซี, B2S , AIS และ ATM& Internet booking , Credit Card และ Debit Card 

- Booking channel จองตั๋ว เรอืไดท้ี่ไหนบา้ง 
1 จองผา่นเว็บไซต ์www.rajaferryport.com คา่ธรรมเนียมการจอง 30 บาทตอ่คนั 
2 จองผา่นตวัแทนจ าหนา่ยตั๋วเรอืราชาเฟอรร์ี่ 
3 ราชาเฟอรร์ี ่mobile Application คา่ธรรมเนียมการจอง 30 บาทตอ่คนั 
4 จองตั๋วไดท้ี่ท่าเทียบเรือ ท่าเรือดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ท่าเรือลิปะนอ้ย เกาะสมยุ ท่าเรือทอ้งศาลา 
เกาะพะงนั 

5 จองตั๋วที่สนามบินสรุาษฎรธ์านี Airport และสนามบินนครศรธีรรมราช Airport 
- บรกิารใหมจ่ากราชาเฟอรร์ี่ ช าระคา่บรกิารง่ายๆ QR Code และบตัรเครดิต ช าระง่ายสะดวกรวดเรว็ปลอดภยั 
- Transfer Airport to Hotel การรบัสง่จากสนามบินถึงโรงแรม ผา่น Line 
- สมคัรสมาชิก ง่ายๆ 3 ขัน้ตอน 

1 สมคัรทางออนไลน ์facebook line@  
2 เติมเงิน 
3 รบั User password 

 

ผลประกอบการประจ าปี 2564 
ในสว่นผลประกอบการในปีที่ผา่นมา บริษัทมีรายไดร้วม 372.81 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2563 จ านวน 503.68 ลา้น

บาท และเทียบกบัปี 2562 จ านวน 722.05 ลา้นบาท โดยแบง่รายไดอ้อกเป็น  
- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดินเรอื เป็นจ านวน 345.11 ลา้นบาท 
- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรถโดยสาร  เป็นจ านวน 4.40 ลา้นบาท 
- รายไดบ้รกิารอื่น  ไมม่ี 
- รายไดจ้ากการจ าหนา่ยอาหารและสนิคา้สะดวกซือ้  เป็นจ านวน 15.24 ลา้นบาท 
- รายไดอ้ื่น  เป็นจ านวน 8.06 ลา้นบาท 
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ประเภทรายได ้ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดินเรือ 642.46 458.62 345.11 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรถโดยสาร 25.60 10.31 4.40 

รายไดบ้รกิารอ่ืน 0.10 0.11 - 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายอาหารและ 
สินคา้สะดวกซือ้ 

45.79 28.45 15.24 

รายไดอ่ื้น 8.10 6.19 8.06 

รายไดร้วม 722.05 503.68 372.81 
 

โดยผลกระทบจากรายไดท้ี่ลดลงนัน้ เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดต่อรา้ยแรง Covid-19 ท าให้
ภาครฐัโดยจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีตอ้งออกมาตรการณป์้องกนัการแพร่ระบาด โดยเฉพาะการตรวจหาผูต้ิดเชือ้ Covid-19  
ก่อนการเดินทาง ซึง่สง่ผลใหป้ระชาชนและนกัทอ่งเที่ยวเดินทางลดลง  

 

รายได้แยกตามเส้นทางการให้บริการเดินเรือ (หน่วย : ล้านบาท) 
- เสน้ทาง อ าเภอดอนสกั – อ าเภอเกาะสมยุ จ านวน 204.66 ลา้นบาท 
- เสน้ทาง อ าเภอดอนสกั - อ าเภอเกาะพะงนั จ านวน 113.98 ลา้นบาท 
- เสน้ทาง อ าเภอเกาะสมยุ - อ าเภอเกาะพะงนั จ านวน 26.47  ลา้นบาท 

 

รายไดแ้ยกตามเสน้ทางการใหบ้รกิารเดินเรอื (หนว่ย : ลา้นบาท) 

เสน้ทาง ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

  อ าเภอดอนสกั - อ าเภอเกาะสมยุ 399.44 276.15 204.66 

  อ าเภอดอนสกั - อ าเภอเกาะพะงนั 210.10 150.85 113.98 

  อ าเภอเกาะสมยุ - อ าเภอเกาะพะงนั 32.92 31.58 26.47 

รวม 642.46 458.59 345.11 
 

โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 
- ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร จ านวน  407.52 ลา้นบาท 
- ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย จ านวน 24.2 ลา้นบาท 
- คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร จ านวน 66.38 ลา้นบาท 
- ตน้ทนุทางการเงิน  จ านวน 13.90 ลา้นบาท 
 

 
2562 2563 2564 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 561.48 455.68 407.52 
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย 56.94 37.9 24.2 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 83.14 78.34 66.38 
คา่ใชจ้า่ยอื่น (R4)  - 12.09  - 
ตน้ทนุทางการเงิน 11.16 14.45 13.9 
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โดยผลกระทบหลกัอีกประการหนึ่ง คือราคาน า้มนัเชือ้เพลิงที่ปรบัตวัสูงขึน้ จากตน้ปี 2564 น า้มนัดีเซลอยู่ที่ ลิตร
ละ 19.73 บาทตอ่ลติร ซึง่เปรยีบเทียบกบัปลายปี 2564 ที่น า้มนัดีเซลปรบัขึน้มาถึง 28.94 บาทต่อลิตร จึงเห็นไดว้่าตน้ทนุ
น า้มนัเชือ้เพลงิตน้ทนุหลกัปรบัสงูขึน้เป็นอยา่งมากในปีที่ผา่นมา 

 

ก าไรขั้นต้น และก าไรส าหรับปี ประกอบด้วย 
รวมรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 372.81 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2563 จ านวน 503.68 

ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวนมาก เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) สง่ผลใหส้  าหรบังวดสิน้ปี 2564 บรษัิทขาดทนุขัน้ตน้ 59.99 ลา้นบาท และขาดทนุส าหรบัปี ทัง้สิน้ 110.10 ลา้นบาท  

 2562 2563 2564 
ก าไรขัน้ตน้ 108.54 10.59 -59.99 
ก าไรส าหรบัปี 7.29 -78.38 -110.1 

 

จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดพิจารณา 
 

ประธานฯ กลา่วเสรมิใหท้ี่ประชมุทราบวา่ โดยรวมจากที่ นายชาครติ โอภาสอดุม ไดอ้ธิบายใหท้ราบนัน้ ปีที่ผา่นมา
บริษัทยงัคงอยู่ในสถานะที่จะตอ้งประคบัประคองบริษัทใหเ้ดินหนา้ไปไดภ้ายใตส้ถานการณโ์ควิด-19 และปีที่ผ่านมา
ตอ่เนื่องมายงัปีนี ้คือสถานการณร์าคาน า้มนัเชือ้เพลงิที่ปรบัตวัสงูขึน้ซึง่เป็นรายจ่ายคา่ใชจ้่ายหลกัส าหรบัประกอบกิจการ 
ผูถื้อหุน้ทา่นใดประสงคม์ีค  าถามสามารถเขียนค าถามเพื่อสอบถามได ้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงักลา่วนี ้
ขอ้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะ ค าชีแ้จง 

1. นางสาววนัทนา แพรธ ารงกลุ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
แนวโน้มในการด าเนินงานปี 2565 และ ปี 2566 เป็นอย่างไร
บา้ง 

1. นายอภิชาต ิชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบวา่ 
แผนส าหรบัปีนีถ้งึปี 2566 มีแผนเพิ่มรายได ้ไดแ้ก่ 
1.1 แผนการใหบ้ริการ ไปยัง เกาะพะลวย ท่ีอยู่ระหว่างการ
ท าทา่เทียบเรือ เม่ือสรา้งทา่เทียบเรือแลว้เสร็จ รายไดส้่วนหนึ่ง
มาจากการทอ่งเท่ียว และงานก่อสรา้งภายในเกาะ 
1.2 รายไดจ้ากการขนส่งทางรถ Logistic รบัพสัดสุินคา้จากตน้
ทาง จากบริษัทเคอรี่ บริษัททีพีโลจิสติกส ์บริษัทน่ิมเอ็กซเ์พรส 
รับจาก อ าเภอพุนพิน น าไปส่งยังเกาะสมุยและเกาะพะงัน 
ธุรกิจนีเ้ริ่มเตบิโตและจะมาชดเชยรายไดท่ี้ขาดหายไป 
1.3 บริษัทมีแผนศึกษาท าคลังสินค้ากลาง ท่ีดอนสัก ท่ีดิน
ประมาณ 60 ไร่ เพ่ือรับสินค้าจากส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็น
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกรุงเทพฯ เพ่ือน าสินคา้มาฝากท่ี
ดอนสัก และน ารถขนส่งสินคา้เขา้สู่เกาะ เพ่ือลดตน้ทุนของ
ผูบ้รโิภค เรียกโครงการวา่โครงการ Fullfillment Center  
1.4 บริษัทมีโครงการ ปลูกตน้กระท่อม ขณะนีอ้ยู่ในระหว่าง
การทดลองปลูก ในพื้นท่ีภาคกลาง และอยู่ระหว่างวิจัยว่า
สามารถแปรรูป เพ่ือเพิ่มรายไดใ้หก้บับรษิัทไดห้รือไม่ 
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  จากการเปิดประเทศมาตัง้แต่ตน้ปี มีแนวโนม้ท่ีดีอยู่ 2 เรื่อง คือ 
สังเกตไดว้่าเกาะพะงันกลับมาคึกคักใกลจ้ะเหมือนเดิม โดย
สงกรานต์ท่ีผ่านมา ช่วง 4-5 วัน มีนักท่องเท่ียวเข้าเกาะ
ประมาณ 80,000 คน  
แนวโนม้ที่ดีท่ีสอง คือ บริษัทไดข้อเสนอปรบัค่าโดยสาร เรือทกุ
เสน้ทาง ท่ีบริษัทใหบ้ริการ เกาะสมุย เกาะพะงนั และเสน้ทาง   
สมยุพะงนั โดยไดแ้จง้ไปยงัหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบแลว้ ราคาค่า
โดยสารบริษัทไม่ได้ปรับอัตราค่าโดยสารมา 12 ปีแล้ว ซึ่ง
ปัจจบุนัไม่วา่ คา่แรง คา่น า้มนั ตา่งก็ปรบัตวัสงูขึน้ ในขณะนีอ้ยู่
ในระหวา่งการพิจารณาของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ถา้ปัจจยับวก
นีส้ามารถปรบัได ้ปีนีน่้าจะดีขึน้ 
บรษิัทไม่ไดน่ิ้งเฉยพยายามจะผลกัดนัการท่องเท่ียว ในการเปิด
เสน้ทางเท่ียวระหว่างอันดามันและทะเลอ่าวไทย ภูเก็ต กระบี่ 
พงังา ใหม้าเที่ยวยงั เกาะสมยุและ เกาะพะงนั และส่งเสริมการ
ใหบ้ริการเดินรถจากเกาะสมุย เกาะพะงัน เพ่ือไปยัง กระบี่ 
ภเูก็ต และพงังา เช่นเดียวกนั โดยจบัมือกบับริษัทเดินรถบริษัท 
พนัทิพย ์1970  จ  ากดั บริษัท 12go เพ่ือเพิ่ม Traffic จ านวน
ผูโ้ดยสาร โดยปีท่ีผ่านมาจ านวนผู้โดยสารลดลง 50% หาก
บริษัทสามารถชดเชยจ านวนผูโ้ดยสารตามแผนงานดงักล่าวก็
คาดว่าจะสามารถช่วยเสริมรายไดท่ี้ขาดหายไปได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบันโยบายของภาครฐัดว้ย ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ covid-19 ก็
ดี เรื่องราคาน า้มนัเชือ้เพลิงก็ดี การเปิดประเทศก็ดี ว่านโยบาย
จะเป็นไปในทางทศิทางเดียวกนักบับรษิัทหรือไม่ 

2. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
เสน้ทางใหม่มีเงินลงทนุเท่าไหร่ คาดการณผ์ลตอบแทนจะเป็น
อย่างไร 

2. นายอภิชาต ิชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบวา่ 
เสน้ทางเกาะพะลวย เป็นการใชห้ลกัทรพัยท่ี์ดินของกระผมเอง 
ในการค า้ประกนัเงินกู ้เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจในการลงทนุรอ้ย
กว่าล้าน เกาะพะลวยจะคล้ายกับเกาะพีพีเม่ือ 30 ปีท่ีแล้ว 
เป็นเกาะท่ีติดกบัวนอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง ถา้ออกจากเกาะ
พะลวยไปยงัหมู่เกาะอ่างทองใชเ้วลาประมาณ 5 นาที เป็นการ
ลงทุนท่ีเห็นอนาคต หากจะถามว่าเกาะพะลวยมีอะไร เป็น
เกาะเดียวท่ีอยู่กลางอ่าวไทยท่ีมีนกเงือกหลายพันตวั มีศูนย์
ปฏิบตัิธรรม มีถ า้ลอด มีความเป็นธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเท่ียว
ตา่งชาต ิโปรดปราน ช่วงสงกรานตท่ี์ผ่านมา มีนกัท่องเท่ียวเขา้
เกาะพะลวยหลายหม่ืนคน  
ปัจจุบนัการเดินทางเขา้เกาะใชก้ารบริการโดยเรือไม ้ชาวบา้น
อยากใหเ้รือเฟอรร์ี่มาใหบ้ริการ เพ่ือความปลอดภยัและความ
สะดวกสบาย และในอนาคตอันใกล้เกาะพะลวยก็จะมีการ
ก่อสรา้งโรงผลิตกระแสไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
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 และบริษัทสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดย
การขนส่งน า้มนัท่ีใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า  

3. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
มลูคา่การก่อสรา้งทา่เทียบเรือเกาะพะลวยมีมลูคา่เทา่ไร 

3. นายชาครติ โอภาสอดุม ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบวา่ 
มูลค่าการก่อสรา้งท่าเทียบเรือเกาะพะลวยมีมูลค่าประมาณ 
82 ลา้นบาท 

4. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
การก่อสรา้งทา่เทียบเรือเกาะพะลวยนัน้ บริษัทไดใ้ชท้รพัยากร
ท่ีมีอยู่ หรือจะตอ้งเพิ่มจ านวนพนักงาน หรือเพิ่มทรพัยากรใน
การท างานหรือไม่อย่างไร 
 

4. นายอภิชาต ิชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบวา่ 
ดว้ยทา่เทียบเรือเกาะพะลวยเป็นท่าเทียบเรือท่ีต  ่ากว่า 500 ตนั
กรอส เพราะฉะนัน้ บริษัทจะตอ้งซือ้เรือเพิ่มท่ีมีขนาดต ่ากว่า 
500 ตนักรอสเพ่ือใชใ้นการใหบ้รกิาร  
ปัจจุบนัการก่อสรา้งท่าเทียบเรือ ก็มิไดมี้การเพิ่มบุคลากรแต่
อย่างใด ใชพ้นกังานเทา่ท่ีมีในการด าเนินงาน 

5. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
การก่อสรา้งท่าเทียบเรือเกาะพะลวยนั้น มีความจ าเป็นมาก
นอ้ยแคไ่หนท่ีจะตอ้งซือ้เรือเพิ่ม 
 

5. นายอภิชาต ิชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบวา่ 
มีความจ าเป็นอย่างมาก เน่ืองจากท่าเรือเกาะพะลวยไดร้ับ
อนุญาตใหใ้ช้เรือไม่เกิน 500 ตันกรอส และบริษัทไม่มีเรือท่ี
ขนาดต ่ากว่า 500 ตันกรอส จึงจ าเป็นตอ้งซือ้เรือในอนาคต 
และบรษิัทไดจ้ดัสรรเงินดงักล่าวเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

6. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
หากใหบ้รกิารเดนิเรือเกาะพะลวยจะมีรายไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
ผูโ้ดยสารจะมากนอ้ยเพียงใด 

6. นายอภิชาต ิชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบวา่ 
ช่วงปีแรกในการใหบ้ริการยังคงไม่ไดร้ายไดม้ากนัก แต่จะได้
รายได้จากส่วนอ่ืนเช่นงานขนวัสดุก่อสร้าง ขนอาหารและ
วัตถุ ดิ บต่ า ง ๆ   นั กท่ อ ง เ ท่ี ย วจะ ได้ช่ ว ง วันหยุ ด  จาก
ประสบการณ์ท่ีท  าท่าเรือเกาะ พะงัน ใช้เวลา 3 ปี จากการ
ตรวจสอบมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางไปเท่ียวหมู่เกาะอ่างทองปีละ
หลายแสนคน หากเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ทจะใชเ้วลาในการ
เดินทางน้อยแต่ค่าใช้จ่ายแพงกว่า และความปลอดภัยไม่
เทียบเท่าเรือเฟอร์รี่ ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นรายได้ใหม่ท่ีสร้าง
อนาคตใหก้บับรษิัท ซึง่ตอ้งใชเ้วลา และในอนาคตก็จะศกึษาท่ี
จะท าทา่เรือเกาะเตา่เช่นเดียวกนั 

7. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ ายให้สอดคล้องกับรายได้ใน
สถานการณปั์จจบุนัเป็นอย่างไร 

7. นายชาครติ โอภาสอดุม ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบวา่ 
ในปีท่ีผ่านมามีบริษัทไดพ้ยายามลดค่าใชจ้่ายต่างๆ อนัไดแ้ก่
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งลดลงมามากกว่า 20% แต่ท่ีไม่
สามารถลดได ้คือค่าใช้จ่ายน า้มันเชื ้อเพลิง เน่ืองจากราคา
น า้มันเชือ้เพลิงปรับสูงขึน้ จากปลายปี 2563 จนถึงปลายปี 
2564 ปรบัสูงขึน้ถึง 10 บาท ท าใหบ้ริษัทจะตอ้งบริหารการ
เดนิเรือใหเ้หมาะสมกบัจ านวนผูโ้ดยสาร 

8.นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
การเดินเรือในแต่ละรอบพิจารณาอย่างไรใหเ้หมาะสม และมี
รายไดต้อ่เที่ยวคุม้คา่ตอ่การเดนิเรือตอ่เที่ยวอย่างไร 

8. นายอภิชาต ิชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบวา่ 
บริษัทพิจารณาจ านวนผู้โดยสารท่ีมาใช้บริการก่อนเดินเรือ
แน่นอน โดยพิจารณาจากBooking Online ล่วงหนา้ บริษัท
ทราบจ านวนผูโ้ดยสารล่วงหนา้ แตอ่ย่าลืมวา่หากฝ่ังหนึ่งเราไม่
เดนิเรือ อีกฝ่ังหนึ่งก็จะมีลกูคา้ท่ีรอเราอยู่ ซึง่ไม่สามารถผกูสตูร 
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 ไดร้อ้ยเปอรเ์ซ็นต ์อีกอย่างเรือของบริษัทก็มีขนาดท่ีไม่เท่ากัน 
หากขนาดเรือเท่ากนัอาจค านวณการเดินเรือไดง้่ายกว่านี ้เช่น 
ออกจากดอนสักเรือเล็ก แต่พอไปถึงอาจจะตอ้งใชเ้รือใหญ่ก็
เป็นได้ ทั้งนี ้ทั้งนั้น ความเหมาะสมในการเดินเรือต้องอยู่ ท่ี
ประสบการณใ์นการพิจารณาเป็นส าคญั  
บรษิัทสามารถรบัรูร้ายไดใ้นแตล่ะเที่ยวไดจ้ากระบบ สามารถรู ้
รายไดใ้นแตล่ะเที่ยวและในแตล่ะวนัได ้ 
หากพิเคราะหจ์ากผลประกอบการในปีท่ีผ่านมา จะเห็นไดช้ัด
ว่าเกิดจากปัญหาผู้โดยสารท่ีหายไป แต่ก็ยังโชคดีว่าช่วง
สงกรานตท่ี์ผ่านมาบรษิัทไดล้กูคา้จากฝ่ังอนัดามนั  
ประธานฯ ไดเ้สริมใหท่ี้ประชุมทราบว่า เรื่องดงักล่าวเป็นเรื่อง
ส าคญัท่ีฝ่ายบริหารของบริษัท ตอ้งใหค้วามส าคญัในการดแูล 
การจดัเที่ยวเรือใหเ้หมาะสมกบัภารกิจ ใหเ้หมาะสมกบัรายรบั 
และยงัมีตวัแปรอ่ืน ไม่วา่จะเป็นเรื่องจ านวนคน ค่าใชจ้่าย รวม
ไปถึงการบริการท่ีเป็นสาธารณะด้วย ท่ีจะต้องรักษาการ
เดินเรือ ใหเ้ป็นไปตามกรอบ ท่ีก าหนด ขอขอบคุณส าหรบัขอ้
ซกัถามที่มีความเป็นหว่งเป็นใยบรษิัท 

9.นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
รฐับาลมีการสนับสนุนเรื่องการท่องเท่ียว ไปยังเกาะสมุย ซึ่ง
เป็นเรือท่องเท่ียวขนาดใหญ่ ไม่ทราบว่าบริษัทมีการปรับตัว
อย่างไรกบัเรื่องดงักล่าว 

9. นายอภิชาต ิชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบวา่ 
น่าจะเป็นท่าเทียบเรือครูซท่ีมีข่าวว่าจะมีการก่อสรา้ง ในขณะ
นีภ้าคการท่องเท่ียวการขนส่งเรือครูซยังไม่ฟ้ืนตัว เน่ืองจาก
สถานการณ์โควิด-19 อีกอย่างหนึ่งการท่ีจะสรา้งท่าเทียบเรือ 
กว่า 500 ตนักรอส ยงัไงก็จะตอ้งมีการ EIA และตอ้งใชเ้วลา 
อีกทัง้ งบประมาณของภาครฐัมีจ ากดั คงยงัไม่เสรจ็ในเรว็วนันี ้ 
ประธานฯ เสรมิใหท่ี้ประชมุพิจารณาว่า การท่ีจะมีท่าเทียบเรือ
ขนาดใหญ่ และเป็นการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ จะตอ้งมี
กระบวนการมากมาย บรษิัทในฐานะผูท้  าธุรกิจขนส่งเรือเฟอรร์ี่ 
คงไม่ลงทุน ใน Project ท่ีใหญ่ขนาดนัน้ จากข่าวน่าจะเป็น
การลงทนุจากภาครฐั ซึ่งในเวลานี ้คิดว่าภายใน 5 ปีคงจะยัง
ไม่เกิดขึน้ ซึง่พิจารณาแลว้ไม่น่าจะกระทบกบัธุรกิจของบรษิัท 

10.นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
บริษัทมีแผนจะเสริมรายได้จากหลายช่องทาง แต่กลับยัง
ขาดทนุอยู่ จะแกไ้ขใหไ้ดก้  าไรอย่างไร 

10. นายอภิชาต ิชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบวา่ 
ผลประกอบการของปีท่ีผ่านมา ก็เห็นไดช้ัดจากสถานการณ ์   
โควิด-19 สร้างผลกระทบต่อการท าธุรกิจเป็นอย่างมาก มี
มาตรการตอ้งเดินทางเขา้เกาะสมยุก่อนเวลา 5 โมงเย็น ก่อน
เข้าเกาะก็จะตอ้งมีการตรวจATK และผู้เดินทางจะตอ้งเสีย
คา่ใชจ้่ายดงักล่าวเอง  
ปีท่ีผ่านมา มีอยู่หนึ่งวนั มีลูกคา้เขา้เกาะในรอบนัน้รอบเดียว
เพียง 3 คน รถยนตไ์ม่ถึง 4 คนั เป็นเหตกุารณท่ี์ไม่เคยพบเคย
เจอมาก่อน  
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 อย่างไรก็ดี จากสถานการณปี์ท่ีผ่านมา บริษัทไดเ้ห็นถึงโอกาส
ในการท าธุรกิจขนส่งโลจิสติกส ์การขนส่งโลจิสติกสมี์การเติม
โตเพิ่มขึน้ จากเดิมวันละหนึ่งพันบาท ปัจจุบัน สรา้งรายได้
ขึน้มาเกือบวันละหนึ่งแสนบาท แต่ก็ยังไม่แน่นอนว่าธุรกิจ
ดงักล่าวจะมั่นคงถาวรมากนอ้ยเพียงใด  
และท่ีคาดว่าจะสรา้งก าไรในอนาคตคือการเดินเรือไปยงัเกาะ
พะลวย และแผนงานอ่ืนดงัที่เรียนใหท้ราบขา้งตน้ ไม่ว่าการท า
คลังสินคา้ Fullfillment Center ตามแผนงานก็ไม่ไดมี้การ
ลงทุนเพิ่มเติม เน่ืองจากสถานท่ีมีอยู่แล้ว และการขนส่งโลจิ
สตกิส ์บรษิัทก็มีรถอยู่แลว้ 
ปีท่ีผ่านมา ท่ีรายไดล้ดลงส่วนหนึ่งก็มาจาก ไม่มีงานก่อสรา้ง
ในเกาะ และท่ีเลวรา้ยไปกว่านัน้คือ แรงงานต่างดา้วหา้มเข้า
พืน้ท่ีเกาะ เม่ือไม่มีแรงงานต่างดา้วเข้ามาในเกาะก็ไม่มีงาน
ก่อสรา้ง ตอนนีก้ารจ้างแรงงานส าหรบัธุรกิจโรงแรมต่างๆใน
พืน้ท่ีเกาะ ค่าจ้างต่อหัวอยู่ท่ีประมาณ 1,000 ถึง 1,500 บาท
ต่อวัน ไม่รวมอาหาร เน่ืองจากไม่มีแรงงาน แต่สถานการณ์
ตอนนี ้เริ่มดีขึน้กวา่ปีท่ีผ่านมา 
ประธานฯเพิ่มเตมิใหท่ี้ประชมุพิจารณาว่า โดยรวมแลว้บริษัทก็
ไม่ไดน่ิ้งนอนใจ ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา สิ่งท่ีบริษัทกระท าคือ 
หนึ่งส  ารวจตัวเราเอง อะไรลดได้ตัดได้ก็ต้องท า ดูรายรับ
รายจ่ายของเราใหด้ีท่ีสุด สองเตรียมความพรอ้มส าหรบัโอกาส
ทางธุรกิจ เช่น การเปิดโปรเจคใหม่ การลงทนุท่ีมีความเป็นไป
ไดสู้ง อย่างเช่น การก่อสรา้งท่าเรือท่ีเกาะพะลวย ซึ่งหากท า
ส าเร็จ การลงทุนในวนันี ้ก็สามารถใหบ้ริษัทสามารถมีรายได้
ในระยะยาว เป็นรายไดท่ี้สม ่าเสมอในวนัขา้งหน้า ประการท่ี
สามคือการหาช่องทางทางธุรกิจใหม่ ไม่วา่จะเป็นการลงทนุเอง
หรือการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัผูอ่ื้น หากท าแลว้ลงทุนไม่คุม้ก็ไป
จบัมือกบัผูอ่ื้น ขยายเครือข่ายการท าธุรกิจใหม่ 
ทุกท่านคงทราบดีถึงข่าวสารบ้านเมืองตอนนี้เป็นอย่างไร
สถานการณ์ covid-19 เป็นอย่างไร สถานการณก์ารเมืองและ
สถานการณโ์ลกเป็นอย่างไร การท าธุรกิจก็เริ่มจะตอ้งปรบัตวั 
ซึ่งช่วงแรกอาจจะมีนกัท่องเท่ียวต่างชาตินอ้ย แต่นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยเริ่มคุน้เคยกบัระบบมาตรการภายในประเทศมากขึน้  
แตต่อนนีส้ิ่งที่ไม่อาจคาดการณไ์ดค้ือ ราคาน า้มนัเชือ้เพลิง แต่
บริษัทจะจับตาดูแล เ ป็นพิ เศษ และรับปากว่าจะดูแล
ผลประโยชน์ของบริษัทใหไ้ดม้ากท่ีสุด และเตรียมพรอ้มกับ
ความผนัแปร ใหด้ีท่ีสดุ 
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11.นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
การลงทุนใหม่ในการสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวยมีความ
มั่นใจอย่างไรว่าจะสามารถเพิ่มรายไดใ้หบ้ริษัทมีก าไรไดใ้น
อนาคต 

11. นายอภิชาต ิชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบวา่ 
แน่นอนว่าการลงทนุก็ตอ้งคาดว่ากบัผลตอบรบั โดยการลงทนุ
ในครัง้นี ้กระผมเป็นผูน้  าหลกัทรพัยส์่วนตวัเขา้ค  า้ประกนัวงเงิน
กู ้และกระผมเป็นผูเ้ขา้ซือ้สิทธ์ิในท่ีดินเกาะพะลวย และเป็นผู้
เดินทางไปซือ้ดว้ยตนเองเม่ือ 20 ปีก่อน กระผมมีความมั่นใจ
ในศกัยภาพของเกาะ เกาะดงักล่าวมีพัฒนาการ มีการเติบโต 
และมีการลงทนุมากขึน้ 
หากจะถามว่าจะฟ้ืนกิจการอย่างไร บริษัทไม่ได้อยู่น่ิงเฉย ถา้
ไม่มีแผนงานก็เป็นการเพอ้ฝัน หากจะถามว่าท าไมตอ้งซือ้เรือ
ใหม่ ลงทนุสรา้งท่าเรียบรอ้ยลา้น ซือ้เรือใหม่แค่หลกัสิบลา้น ก็
เห็นว่าเป็นการลงทุนท่ีไม่มากนัก สาเหตุท่ีต้องซื ้อเรือใหม่
เน่ืองจากเราจะตอ้งมีเรือท่ีต  ่ากว่า 500 ตนักรอสมาใหบ้ริการ 
ไม่งัน้ก็จะเป็นการผิดกฎหมาย 
ขอเรียนใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ เรือขนสินคา้ขนหิน ขนดิน ขนทราย 
จากจากฝ่ังดอนสักไปยังเกาะพะลวย ครั้งละ 40,000 บาท 
รถปิคอพัขึน้เกาะพะลวย คนัละ 10,000 บาท ถา้เป็นเรือเฟอรร์ี่
สามารถขนส่งวนัหนึ่งไดม้ากกว่าหลายเท่า ชาวบา้นก็อยากให้
บริษัทไปท าท่าเทียบเรือ ดปูริมาณการใชง้านกับราคา ก็พอจะ
สามารถประเมินศักยภาพของเกาะได ้โดยส่วนตัวกระผมมี
ความมั่นใจวา่เกาะพะลวยจะสรา้งรายไดร้ะยะยาวใหก้บับริษัท
ในอนาคต 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งใดเพิ่มเติม  
ประธานฯ จึงสรุปใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ภาพรวมที่บรษัิทไดอ้ภิปรายใหท้า่นผูถื้อหุน้ทราบดงักลา่วนัน้ ทา่นผูถื้อหุน้ได้

กรุณามีค าถามและมีค าแนะน าประกอบการอภิปราย ซึ่งเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งส  าหรบัเป็นขอ้คิด เป็นขอ้ระมดัระวงั ที่
บริษัทจะตอ้งน าขอ้มลูเหล่านัน้ไปด าเนินการต่อ โดยคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารนอ้มรบัค าแนะน าต่างๆไปพิจารณา
ปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป  

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่วาระดงักลา่วนี ้เป็นวาระพิจารณาเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสียงในวาระ
ที่ 2 นี ้

มติที่ประชุม  
ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2564 ตามที่บรษัิทไดร้ายงานขอ้มลูขา้งตน้ 

 
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ประธานฯ ไดร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาวา่ รายละเอียดงบการเงินท่ีเป็นสาระส าคญั บรษัิทไดร้ายงานให้

ที่ประชมุทราบในวาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2564 แลว้ ซึง่งบการเงินประจ าปี 2564 
ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามล าดบัแลว้  ใน
วาระดงักลา่วนี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูที่เพียงพอประกอบการตดัสนิใจในวาระท่ี 3 นี ้บริษัทจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ได้
สอบถามอีกครัง้หนึง่ และไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด  
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ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 
 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 นี ้จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 111,063,465        100 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0          0 

3. งดออกเสียง 0          0 
4. บตัรเสีย 0          0 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิน

ปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 
ประธานฯ ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษัิท ไดก้ าหนดใหบ้รษัิทจกัตอ้งจดัสรรก าไร

สทุธิในแตล่ะปีไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ในแต่ละปีใน
อตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะของบรษัิท และหลงัหกัเงิน
ส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บรษัิทก าหนด ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยู่
กบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน แผนการลงทนุความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมในปี 2564 ตามที่บริษัทไดอ้ธิบายใหท้ราบในวาระที่ 2 ที่ผ่านมา 
บรษัิทมีผลด าเนินงานขาดทนุสทุธิประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 108.53 ลา้นบาท ขาดทนุต่อหุน้
เทา่กบั 0.54 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการงดการจดัสรร
ก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงักลา่วนี ้
และไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด  
ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 
 

พิธีกรไดแ้จ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการงดการจัดสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 นี ้จะตอ้งไดร้บัการรบัรอง
ดว้ยเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบอนุมตัิการงดการจัดสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงด

จ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
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มตทิีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 111,063,465        100 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0          0 
3. งดออกเสียง 0          0 
4. บตัรเสีย 0          0 

 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการที่ดี และใหผู้ถื้อ

หุน้ลงคะแนนไดอ้ยา่งอิสระ ขอใหก้รรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและเสนอแตง่ตัง้ใหมท่ี่ไดเ้ขา้รว่มการประชมุในครัง้
นี ้ขออนุญาตออกจากหอ้งประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีลงมติในวาระการประชุมนีเ้สร็จสิน้  และขอมอบใหน้าย
อภิชาติ ชโยภาส ท าหนา้ที่ด  าเนินการประชมุแทน จนจบวาระนี ้

นายอภิชาติ ชโยภาส น าเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาวา่  ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของ
บรษัิทขอ้ 18 ไดก้ าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในอตัราหนึ่งใน
สามของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ หรือเสนอ
แตง่ตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระส าหรบัปี 2565 กรรมการครบก าหนดออกตามวาระมีดงันี ้   

 
1  

ช่ือ ต าแหนง่ 
1 นายธงทอง จนัทรางศ ุ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2 นายอนนัต ์เกตพุิทยา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3 นายพานชิ พงศพ์ิโรดม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ   
4 พลเรอืเอกนวพล ด ารงพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการ

อิสระ 
5  

ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ลว่งหนา้ระหวา่งวนัท่ี 5 มกราคม – วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2565 ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายช่ือบคุคลใดเขา้รบั
การพิจารณาเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน คือ 
นายธงทอง จันทรางศุ นายอนันต์ เกตุพิทยา นายพานิช พงศพ์ิโรดม และพลเรือเอกนวพล ด ารงพงศ ์กลบัเขา้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการบรษัิทตอ่อีกวาระหนึง่ เนื่องจากบคุคลดงักลา่วเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณอ์นัเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท  และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุน้ส่วนหรือกรรมการใน
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักบับริษัทฯ รวมทัง้มีคณุธรรม 
จรยิธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีตอ่องคก์ร สามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินกิจการของ
บรษัิท 

นายอภิชาติ ชโยภาส แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า รายละเอียดของกรรมการบริษัทที่น  าเสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่แนบมาดว้ย 4. จึงขอเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระ
พิจารณาดงักลา่วนี ้ 
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ขอ้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะ ค าชีแ้จง 
1. นางสาวหยาดอรุณ ลกัษมีเศรษฐ รบัมอบฉนัทะจากสมาคม
ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ไดส้อบถามดงันี ้
กรรมการอิสระทัง้ 4 ท่าน เริ่มด  ารงต  าแหน่งปีไหน มีท่านใดท่ี
เกิน 9 ปี  

1. นายบญัญตั ิแสงนิรตัน ์เลขานกุารบรษิัท ไดอ้ธิบายวา่ 
กรรมการอิสระ เป็นคณุสมบตัิหนึ่งของกรรมการท่ีไม่มีอ  านาจ
ในการบริหารงาน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
โดยปฎิบัติหน้า ท่ีผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ช่วยเหลือใหค้  าแนะน ารวมถึงตรวจสอบการท างานของฝ่าย
บรหิาร 
บริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นบริษัทหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์
ปี2558 จนถึงปีนีเ้ป็นปีท่ี 7 ดงันัน้กรรมการอิสระท่ีแต่งตัง้ใน
คราวดงักล่าว ยงัไม่ถงึ 9 ปี 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือใหข้อ้คิดเห็นใดเพิ่มเติม นายอภิชาติ ชโยภาส จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรท าการนบั
คะแนนเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระเป็นรายบคุคล 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ส าหรบัการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกตามวาระนี ้จะท าการลงคะแนนมติแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งไดร้บัการ
รบัรองดว้ยเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

โดยขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ ลงมติแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
 

1. กรรมการทา่นแรก นายธงทอง จนัทรางศ ุ
มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ นายธงทอง จันทรางศุ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 111,063,465 100 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

2. กรรมการทา่นท่ีสอง นายอนนัต ์เกตพุิทยา 
มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ นายอนนัต ์เกตุพิทยา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 109,759,224 98.8257 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 117 0.0001 
3. งดออกเสยีง 1,304,124 1.1742 
4. บตัรเสยี 0 0 
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3. กรรมการทา่นท่ีสาม นายพานิช พงศพ์ิโรดม 
มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ นายพานิช พงศพ์ิโรดม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 111,063,465 100 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 
4. กรรมการทา่นท่ีสี ่พลเรอืเอกนวพล ด ารงพงศ ์
มติที่ประชุม  
ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ พลเรอืเอกนวพล ด ารงพงศ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทต่ออีกวาระหนึ่ง ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 109,759,341 98.8258 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 1,304,124 1.1742 
4. บตัรเสยี 0 0 

 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจ าปี 2565 ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

นายชาคริต โอภาสอุดม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ร่วมกันพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษัิทประจ าปี 2565 ตามที่กฎหมายเก่ียวกบั พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดัไดก้ าหนดไว ้

บรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนสั 
เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิมคือ ไม่ เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่ง
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทดงันี ้

ก) คา่เบีย้ประชมุกรรมการตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุกรรมการบรษัิท 
ข) คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบทา่นละ 30,000 บาทตอ่เดือนตอ่คน โดยแบง่จ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่

ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 
ค) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เขา้รว่ม

ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิทเป็นจ านวน 50,000 บาทตอ่เดือน 
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ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 – 2565 
 

รายการ 
ปี 2565 

ปี 2564 ปี 2563 
ปีทีเ่สนอ 

คา่ตอบแทนรวมไมเ่กิน 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท 

คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการบรษัิทฯ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 

คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 

คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 

คา่ตอบแทนประธานกรรมการ 50,000 บาทตอ่เดือน 50,000 บาทตอ่เดือน 50,000 บาทตอ่เดือน 
 

โดยในปี 2564 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,200,000 บาท ซึง่ไมเ่กินวงเงิน 5,000,000 บาทตอ่ปีที่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยเห็นชอบก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท ในปี 2565 ซึง่รวมถึง เงินเดือน 
โบนสั เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทตอ่ปี ตามที่ได้
น าเสนอขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดงักลา่วนี  ้ และไม่มีผูถื้อหุน้
ทา่นใดสอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจ าปี 2565 นี ้จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนุมตัิจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ        
ผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุ 

 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2565 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบีย้ประชุม 

ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษัิทดงันี ้

ก) คา่เบีย้ประชมุกรรมการตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุกรรมการบรษัิท 
ข) คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบทา่นละ 30,000 บาทตอ่เดือนตอ่คน โดยแบง่จ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่
ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 
ค) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เขา้รว่ม
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิทเป็นจ านวน 50,000 บาทตอ่เดือน  ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 109,759,341 98.8258 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 1,304,124 1.1742 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 
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วาระที่ 7  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ าปี 2565 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงาน

วาระพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2565 ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
นายชาคริต โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

และขอ้บงัคบัของบริษัท ไดก้ าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีของบรษัิทเป็นประจ าทกุปี ผูส้อบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้มีดงันี ้

 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี 2 เลขทะเบียน จ านวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 
3 นายประวิทย ์ วิวรรณธนานตุร ์ 4917 2 ปี (ปี 2556– 2557) 
4 นายเทอดทอง เทพมงักร 3787 - 
5 นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยั 9622 3 ปี (ปี 2559-2561) 
6 นายบญุเกษม สารกลิน่ 11888 3 ปี (ปี 2562-2564) 

หรอืผูส้อบบญัชีทา่นอื่นภายในส านกังานเดียวกนั แหง่บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของ
บรษัิทโดยก าหนดคา่ตอบแทน เป็นจ านวนเงิน 2,220,000 บาทตอ่ปี (รวมบรษัิทยอ่ย) ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอ
ขา้งตน้ไมม่ีความสมัพนัธแ์ละไมม่ีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

เปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีประจ าปีและรายไตรมาส ปี 2563-2565 

ที ่ รายละเอียด หน่วย 
ปีทีเ่สนอ 

2565 
ปี 2564 ปี 2563 หมายเหตุ 

1 บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ  ากดั (มหาชน) 
 1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 640,000 640,000 640,000  

 1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 630,000 630,000 630,000 
ไตรมาสละ 210,000 
บาท 

2 บรษัิท อารพ์ี ทรานสปอรต์เทชั่น จ  ากดั 

 2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 7 210,000 8 210,000 210,000  

 2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 9 165,000 10 165,000 165,000 ไตรมาสละ 55,000 บาท  

3 บรษัิท จดัหางาน อารพ์ี จ๊อบ จ ากดั 

 3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 11 100,000 12 100,000 100,000  

 3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 90,000 90,000 90,000 ไตรมาสละ 30,000 บาท 

4 งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจ าปี (บาท) 140,000 13 140,000 140,000  

5 งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 105,000 14 105,000 105,000 ไตรมาสละ 35,000 บาท  

6 
งานตรวจสอบการควบคมุทั่วไปดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการควบคมุเฉพาะระบบงาน 

(บาท) 140,000 15 140,000 140,000  

 รวมค่าตอบแทน (บาท) 2,220,000 2,220,000 2,220,000 
 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีดงัรายช่ือที่น  าเสนอขา้งตน้ หรือผูส้อบบญัชีท่านอื่นภายในส านกังานเดียวกนั แห่งบริษัท พีวี ออดิท 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 และเห็นควรอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีในอตัราค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 จ านวน 
2,220,000 บาทตอ่ปี คงเดิม ตามที่ไดน้  าเสนอดงักลา่ว 
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ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดเ้ขา้รว่มประชมุซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ตอ่วาระพิจารณาพิจารณาแตง่ตัง้
ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2565  ตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2565 นี ้จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนุมตัิจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุ 

มติที่ประชุม  
ทีป่ระชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีดงัตอ่ไปนีจ้าก บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชี

ประจ าปี 2565 

 นายประวิทย ์ วิวรรณธนานตุร ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 4917 

 นายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3787 

 นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยั ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 9622 

 นายบญุเกษม สารกลิน่ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 11888 
หรอืผูส้อบบญัชีทา่นอื่นภายในส านกังานเดยีวกนั แหง่ บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของ

บรษัิท และอนมุตัิคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 จ านวนเงิน 2,220,000 บาทตอ่ปี(รวมบรษัิทยอ่ย) ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 111,063,465 0 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0  0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป 

(General Mandate) จ านวน 20,000,000 หุ้น 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงาน

วาระพิจารณาอนมุตัิขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ านวน 20,000,000 หุน้ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

นายชาคริต โอภาสอุดม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่ไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2564 ใหด้  าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จากเดิม 200,811,609 บาท เป็น  220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุน้จดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวน 
20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 20,000,000 บาท โดยจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 
20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยวตัถปุระสงค ์เพื่อใชใ้นการขยายกิจการใน
อนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนบริษัทและ /หรือบริษัทย่อยในสว่นที่เหลือ ทัง้นี ้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอี านาจพิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วในคราวเดียวกนัหรอืหลายคราวก็
ได ้รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมทัง้การลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และการด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็น
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และสมควรที่เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้โดยรวมถึงการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนเขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย(โปรดดแูบบรายงานการเพิ่มทนุตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 
3.)  

โดยตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุฉบบัที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้
เสนอขายหุน้ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (รวมถึงฉบบัที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดใหบ้ริษัท
จดทะเบียนตอ้งเสนอขายหุน้ที่ไดร้บัอนุญาตใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่
เกินสบิสองเดือนนบัตัง้แตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่

ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ป็นการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลที่มีความเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2551 และประกาศ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 รวมทัง้ราคาที่จะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามเกณฑร์าคาของส านกังาน 
ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั (รวมถึงฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศ ส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สจ.39/2551 
เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใน
ราคาต ่า โดยราคาตลาดที่ใชใ้นการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของ
หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัท าการติดต่อกัน 
ก่อนวนัแรกที่บรษัิทจะเสนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

 

โดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 บริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 
220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุน้จดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวน 20,000,000 หุน้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 

เนื่องจากระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะครบ
ก าหนดในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มิไดม้ีการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงักลา่ว จึง
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)
จ านวน 20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยให้
ขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี สิน้สดุวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566  โดยใชเ้ง่ือนไขต่างๆ ของการจัดสรร รวมถึงการ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจด าเนินการต่างๆในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเช่นเดียวกบัที่เคย
อนมุตัิไวโ้ดยที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดพิจารณา 

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไดเ้ขา้รว่มประชมุซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ตอ่วาระพิจารณานี ้และไม่มีผูถื้อ
หุน้ทา่นใดสอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด  

ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 
 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนมุตัิขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 20,000,000  หุน้ นี ้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ย
คะแนนเสยีงสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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มติที่ประชุม  
ที่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จ านวน 20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยให้
ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี สิน้สุดวันประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2566 โดยให้ใช้เง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจด าเนินการต่างๆในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเช่นเดียวกบัที่เคย
อนมุตัิไวโ้ดยที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 109,759,224 98.8257 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 117 0.0001 
3. งดออกเสยีง 1,304,124 1.1742 
4. บตัรเสยี 0 0 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงาน

วาระพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิท ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาวา่เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทนุใน

ดา้นตา่ง ๆ ในอนาคต และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนของบรษัิทจึงขอใหพ้ิจารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิท
จ านวนไมเ่กิน 800 ลา้นบาท โดยรายละเอียดของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายเบือ้งตน้ มีดงันี ้

 

วตัถปุระสงค ์ : เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทนุในดา้นต่างๆ ในอนาคต และใชเ้ป็นเงินทุน
หมนุเวียนของบรษัิท 

ประเภท : หุน้กู้ทุกประเภท / ทุกชนิด (เวน้แต่หุน้กู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ 
ชนิดทยอยคืนเงินตน้ หรือคืนเงินตน้ครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกนั มี
หรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ หรือเป็นหุน้กูอ้นุพนัธ์ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด
ในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

จ านวนเงินรวม : มูลค่ารวมของหุน้กู้ก าหนดไวไ้ม่เกิน 800 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หรือในเงินสกุลอื่นใน
จ านวนที่เทียบเทา่ 
ทัง้นี ้บรษัิทสามารถออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มเติม และ/หรอื ออกและเสนอขายหุน้กู ้เพื่อทดแทน
หุน้กูเ้ดิมที่มีการไถ่ถอนไปแลว้ได ้ภายในวงเงินดงักลา่ว โดยหุน้กูท้ี่บรษัิทออกจ าหน่ายแลว้ในขณะ
ใดขณะหนึง่จะตอ้งมีจ านวนเงินไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว 

อาย ุ : ส าหรบัหุน้กูร้ะยะสัน้ไมเ่กิน 270 วนั และส าหรบัหุน้กูร้ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

การเสนอขาย : เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ใหแ้ก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุน
สถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน หรืออาจเสนอขายเป็น
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โครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรอืเป็นรายครัง้ก็ได ้ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรอื ส  านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งที่มีผลใชบ้งัคบัในขณะที่
ออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหุน้กูท้ี่ออกในแตล่ะครัง้ 

เง่ือนไขอื่นๆ : ขอ้จ ากดัและเง่ือนไขอื่นๆ ของหุน้กู ้เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้กูท้ี่จะออกในแต่ละคราว มลูค่าที่
ตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้วิธีการออกและเสนอ
ขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนก าหนด การจดทะเบียนใน
ตลาดรองใดๆ (ถา้มี) และอื่นๆ ใหอ้ยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ ที่จะพิจารณาก าหนดตอ่ไป 

 

 

ทั้งนี ้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ัดการ ในการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ตล่ะประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ ใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ 
อนัจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว ใหส้  าเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และ
รวมถึงการมีอ านาจในการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ัดการการจ าหน่ายและรบัประกันการจัดจ าหน่าย  
และ/หรอืสถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรอื บคุคลอื่นใด ในกรณีที่จะตอ้งมีการแต่งตัง้ตาม
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควรการเข้าท าและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู ้
(Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement) และ/หรือ สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง การจดัท า การลง
นาม และการยื่นค าขอและเอกสารต่าง ๆ กบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง และนิติ
บคุคล และ/หรอื บคุคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

 

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนุมตัิการออกและ
เสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทจ านวนไม่เกิน 800 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายดงักลา่วขา้งตน้ 
จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดพิจารณา 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดงักลา่วนี ้ และไม่มีผูถื้อหุน้
ท่านใดอภิปราย สอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯจึงมอบหมายใหพ้ิธีกรด าเนินการในส่วนของการนบั
คะแนน 

 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
บริษัทจ านวนไม่เกิน 800 ลา้นบาท นี ้จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดลงมติ 

 

มติที่ประชุม  
ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 800 ลา้นบาท ตามรายละเอียดที่

น  าเสนอดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
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มตทิีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 109,759,341 98.8258 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

3. งดออกเสียง 1,304,124 1.1742 

4. บตัรเสีย 0 0 

 
วาระที่ 10  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุผูถื้อหุน้วา่ มีผูใ้ดจะสอบถามหรอืเสนอความเห็นเรือ่งอื่นใด นอกจากวาระท่ีก าหนด

หรอืไม ่และมีผูถื้อหุน้สอบถามและน าเสนอความเห็นดงันี ้
 

ผูถื้อหุน้สอบถาม/เสนอความเห็น ผูบ้รหิารตอบขอ้สอบถาม 

1. นางสาวเจนเนตร เมธาวีวนิิจ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
เรื่องการขอปรับค่าโดยสารจะทราบประมาณเดือนไหน และ             
1 พฤษภาคม 2565 นี ้จะมีการปรบัขึน้น า้มนัดีเซลเราจะรบัมือ
อย่างไร 

1. นายอภิชาต ิชโยภาส ไดชี้แ้จงวา่ 
จากการตรวจสอบทราบข่าวมาว่า ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2565 
นี ้ราคาน า้มันดีเซลอาจจะขึน้ถึง 38 บาทต่อลิตร บริษัทไดท้  า
หนังสือขอปรับค่าโดยสารไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว ว่า
บรษิัทมีภาระค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ และไม่ไดป้รบัค่าโดยสารมากว่า 
10 ปีแล้ว ซึ่งบริษัทยังรอการอนุมัติอยู่ และก าลังติดตามว่า
จงัหวดัสุราษฎรธ์านีจะมีการประชุมเรื่องดงักล่าวเม่ือไหร่ ครัง้นี ้
จ  า เ ป็นต้อง ร้องขอให้ห น่วยงานราชการต้อ งช่ วย เหลือ
ผู้ประกอบการ ซึ่งหากราคาน า้มันท่ีดอนสักราคา 38 บาท ท่ี
เกาะสมุยและเกาะพะงันราคาก็จะสูงขึ ้นถึง  40 กว่าบาท 
เน่ืองจากค่าขนส่งท าให้ราคาสูงขึน้  ไม่ใช่ว่าบริษัทจะได้รับ
ผลกระทบบริษัทเดียว บริษัทอ่ืนท่ีประกอบการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการใชพ้ลงังานเชือ้เพลิงก็ไดร้บัผลกระทบเช่นเดียวกนั ฐานะ
ท่ีเราเป็นผูป้ระกอบการสาธารณูปโภค บริษัทก็พยายามเต็มท่ี
เพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือบริษัทเองให้ได้มากท่ีสุด 
อย่างไรก็ดี โชคดีท่ียงัมีระบบน า้มนัส ารอง ถ้าถึงจุดหนึ่งบริษัทก็
จะเร่งท  าการผลิตน า้มันไบโอดีเซลทดแทน อย่างไรก็ดี ก็ตอ้ง
พิจารณาน ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชใช้แล้วประกอบด้วยว่า
คุม้คา่ในการผลิตหรือไม่อย่างไร 

2. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
ผลประกอบการตน้ปี 2565 เป็นอย่างไรบา้ง 
 

2. นายอภิชาต ิชโยภาส ไดชี้แ้จงวา่ 
ผลประกอบการตน้ปี 2565 ดีขึน้เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ท่ีผ่านมา แต่ก็ยงัเป็นท่ีน่ากงัวลอยู่เน่ืองจากตน้ทนุราคาน า้มนัปี
ท่ีแลว้ อยู่ท่ีลิตรละ 20 กว่าบาท แต่ตอนนีร้าคาน า้มนัดีเซลปรบั
ขึน้มาท่ี 30 กว่าบาทแล้ว ตามท่ีแจ้งให้ทราบว่าบริษัทมีแผน
ส ารองการผลิตน า้มันไบโอดีเซลซึ่งทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่า
จะตอ้งค  านงึถงึน า้มนัพืชใชแ้ลว้และน า้มนัปาลม์ดว้ยว่าราคาจะ
คุม้คา่มากนอ้ยเพียงใดในการผลิต ซึ่งตน้ทนุน า้มนัเชือ้เพลิงเป็น
ปัจจยัหลกัท่ีกระทบตอ่ผลประกอบการของบรษิัท 
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3. นางสาวเจนเนตร เมธาวีวนิิจ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
ใน 1 ปี จะตอ้งมีนกัทอ่งเท่ียวก่ีเดือน จงึจะท าก าไรไดด้ีขึน้ และ
ปัจจบุนับรษิัทตอ้งจ่ายดอกเบีย้ตอ่เดือนประมาณเท่าไร 

3. นายอภิชาต ิชโยภาส ไดชี้แ้จงวา่ 
จ านวนผู้โดยสารท่ีท  าไวสู้งสุดอยู่ท่ีประมาณ 1.4 ล้านคนต่อปี 
ในปีท่ีผ่านมาตวัเลขผูโ้ดยสารคนจะอยู่ท่ีประมาณ 3-4 แสนคน
ต่อปี โดยนักท่องเท่ียวท่ีหายไปหลักคือ นักท่องเท่ียวชาวจีน ท่ี
หายไป และ ยุโรปตะวันออก (Eastern Europe) แต่ในช่วง
สงกรานต์ท่ีผ่านมาได้กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวอิสราเอล  และ
ประเทศสเปน มีเขา้มาเยอะขึน้ อย่างไรก็ดีธุรกิจของบริษัทก็ยัง
ดีกว่าหลายๆธุรกิจ โดยเฉพาะช่วงฟูลมนูปารต์ี ้เกาะพะงัน Full 
Moon Party Koh Phangan ซึง่เป็นหนึ่งเดียวในโลก เป็นจุดเด่น
ท่ีขายได้ หากราคาน ้ามันคงท่ี ก็จะคาดการณ์และควบคุม
ค่าใช้จ่ายได้  และหากมาตรการของรัฐผ่อนคลายเรื่ อ ง
สถานการณ์ covid-19 ก็จะท าใหธุ้รกิจสามารถเดินไปไดด้ว้ยดี 
โดยตัง้แตภ่าครฐัเปิดนโยบาย test and Go ในช่วงสปัดาหแ์รกก็
มีกลุ่มนกัทอ่งเท่ียวชาวมาเลเซียเขา้มาเพิ่มมากขึน้ 
หากจะพิเคราะหจ์าก Full Moon Party เม่ือสงกรานตท่ี์ผ่านมา 
นกัท่องเท่ียวเขา้เกาะพะงนั ในช่วง 4 วนั มากถึงแปดหม่ืนคน 
สินคา้บนเกาะแทบจะไม่พอขาย จะเห็นไดว้่าการท่องเท่ียวมี
ความอดัอัน้เป็นอย่างมาก 
กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีบริษัทให้ความส าคัญเป็นพิเศษ คือกลุ่ม
นกัทอ่งเท่ียวเพ่ือนบา้น เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฯลฯ 
ถา้เป็นนักท่องเท่ียวชาวอินโดนีเซีย จะมาเท่ียว Full Moon 
Party ดว้ยสายการบิน Lion Air  ซึ่งเป็นท่ีแน่นอนว่าบริษัทรูจ้กั
ลกูคา้บรษิัทเป็นอย่างดี แตห่ากเปิดประเทศแลว้ปิดประเทศอีกก็
ส่งผลกระทบตอ่จ านวนนกัทอ่งเท่ียวแน่นอน  
การท่องเท่ียวเกาะสมยุและเกาะพะงนั ถา้เป็นนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยจะเท่ียวมากในช่วงตน้ปี แต่หากเป็นนักท่องเท่ียวยุโรป จะ
เป็นช่วงเดือนสิงหาคมถงึเดือนกนัยายน เน่ืองจากเขา้สู่ฤดหูนาว
ในยุโรป โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวรัสเซีย  ส่วนใหญ่
เดนิทางดว้ยเครื่องบนิ shutter Fight 
ในส่วนอตัราดอกเบีย้ตอ่เดือนท่ีบรษิัทช าระใหแ้ก่สถาบนัการเงิน 
อยู่ท่ีประมาณหนึ่งลา้นกวา่บาทตอ่เดือน 

4. นางสาวเจนเนตร เมธาวีวนิิจ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
หากปี 2565 covid-19 จบคาดว่าบริษัทเพิ่มทุนแบบ PP หาก
เสนอขายจะก าหนดเวลาเจาะจงในการขายหุน้หรือไม่อย่างไร 

4. นายอภิชาต ิชโยภาส ไดชี้แ้จงวา่ 
บริษัทยืนยนัว่ามีนกัลงทนุใหค้วามสนใจในการซือ้หุน้ร่วมลงทุน
ในหุน้ PP กบับริษัท การขอมติหุน้กูน้ัน้ก็เช่นเดียวกัน เพ่ือเพิ่ม
สภาพคล่องและเพ่ือแผนรองรบัในการซือ้เรือล าใหม่ ขอ้ดีธุรกิจ
ของบริษัทคือมีรายไดค้่อนข้างจะคงท่ี หากไม่ติดปัญหาเรื่อง
สถานการณ์ covid-19 ในส่วนกลุ่มนกัลงทุนยังไม่สามารถบอก
ไดช้ัดเจน แต่มีนักลงทุนสนใจแน่นอนเพราะธุรกิจค่อนข้าง มี
อนาคตในการลงทนุ  
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5. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
จากสถานการณ์ covid-19 สองปีท่ีผ่านมา รฐับาลไดมี้การ
ออกนโยบายต่างๆในการช่วยเหลือและกระตุ้นภาคการ
ท่องเท่ียว บริษัทไดมี้การเขา้ร่วมโครงการ การสนับสนุน จาก
รฐับาลหรือภาครฐัอย่างไรบา้ง 

5. นายอภิชาต ิชโยภาส ไดชี้แ้จงวา่ 
บริษัทขอรับการสนับสนุนตามนโยบายต่างๆแล้ว แต่ก็ไม่เข้า
เง่ือนไขที่ก  าหนด  
ประธานฯ กล่าวเสริมใหท่ี้ประชุมทราบว่า ดงัท่ีบริษัทไดร้ายงาน
ถึงโปรโมชั่นต่างๆท่ีบริษัทไดอ้อกไปในปีท่ีผ่านมา การสนบัสนุน
การขาย การตลาด สิ่งเหล่านีบ้ริษัทท าอยู่ตลอดทุกปี ขอบคุณ
ส าหรับค าแนะน าความเห็นของผู้ถือหุน้  โดยส่วนตัวแล้วสิ่งท่ี
รฐับาลก าหนด ไม่ว่าโครงการเรื่องโรงแรม โครงการเรื่องการ
ทอ่งเท่ียวตา่งๆ บรษิัทไม่มีอ  านาจเพียงพอท่ีจะก าหนดใหร้ฐับาล
ท าโครงการให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทไดโ้ดยตรง โดย
บริษัทได้หารือแล้ว และก็อยากเข้าร่วมโครงการท่ีได้รับการ
สนับสนุนเช่นเดียวกัน แต่เม่ือไม่เขา้เง่ือนไขของภาครฐั ก็ตอ้ง
ด  าเนินธุรกิจของเราเองให้ดี ท่ีสุด  อย่างไรก็ดีก็ขอบคุณใน
ความเห็นของท่านผู้ถือหุ้น  บริษัทก็จะน าข้อคิดเห็นต่างๆ
ดงักล่าวนัน้มาพัฒนาติดตาม หากมีโครงการท่ีสอดคลอ้งและ
ท าได้ก็จะเร่งเข้าร่วมโดยเร็ว  หากยังไม่ มีโครงการอะไร ท่ี
สอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษัท บริษัทก็ตอ้งพิจารณาในการดแูล
ตวัเอง ก็ตอ้งด  าเนินธุรกิจของบริษัทเองท่ีมีอยู่แลว้ใหด้ีท่ีสุด เพ่ือ
จงูใจใหล้กูคา้มาใชบ้รกิารใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดอภิปราย สอบถาม หรอืเสนอขอ้หารอืใดเพิ่มเติม 
 

ประธานฯ จึงขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านที่ไดส้ละเวลาอนัมีค่าเขา้รว่มการประชุมกบับริษัท ขอบคณุในความ
หว่งใยและขอ้เสนอแนะตา่งๆที่มีใหแ้ก่บริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทนอ้มรบัขอ้คิดเห็นต่างๆ ดว้ยความเคารพเพื่อน าไปปฏิบตัิ
ปรบัปรุงใหด้ีขึน้ เพื่อใหบ้ริษัทประสบความส าเร็จกา้วหนา้รว่มกนั จึงขอขอบพระคณุผูถื้อหุน้ทกุท่าน ณ โอกาสนี ้และขอ
อนญุาตปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  

 
ปิดการประชมุผูถื้อหุน้ เวลา 16.00 น. 

 
 
 
(ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ)ุ  

ประธานทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
 
 

 

( นายบญัญตัิ แสงนิรตัน ์) 
ผูบ้นัทกึกการประชมุ 




