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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
ของ 

บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี& จํากดั (มหาชน) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ประชุมเมื	อวนัที	 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00น. ณ ห้องเจา้พระยาบอลรูม อาคารโรงแรม ชั(น 2 
โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค เลขที	 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 

ก่อนเริ&มการประชุม 
 

บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี	  จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” ได้จดัฉายวีดีทศัน์เกี	ยวกบัการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั  

 

เริ&มการประชุมเวลา 14.00 น. 
 

บริษทัได้มอบหมายให้ นางสาวบงกช อธิรัตน์ เป็นผูด้าํเนินรายการ โดยได้แจ้งให้ข้อมูล
เบื(องตน้ของบริษทัต่อที	ประชุมผูถื้อหุน้ ดงันี(  

 

- บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน   170 ลา้นบาท 
- ทุนชาํระแลว้    170 ลา้นบาท 
- แบง่ออกหุน้สามญัจาํนวน  170 ลา้นหุน้ 
- มูลคา่หุน้ที	ตราไวหุ้น้ละ   1 บาท 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทซึ	 งเป็นผู ้กาํหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการกาํหนดทิศทางของการดาํเนินกิจการของบริษทัโดยมีคณะกรรมการบริษทั  
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเครื	องมือ กลไก เพื	อให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไป
ตามยทุธศาสตร์ กลยทุธ์  และทิศทางของบริษทั 

 
เพื	อให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที	ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน

และระเบียบการปฏิบติัในที	ประชุม จึงขอชี(แจงวิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซึ	 งจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั(ง
กฎเกณฑข์องที	ประชุม เพื	อให้การประชุมดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย ครบถว้น ตามกฏระเบียบและขอ้บงัคบั
ดงัต่อไปนี(  
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1. ผูถื้อหุ้นคนหนึ	 งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นที	ถือ ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย/              
ไมเ่ห็นดว้ย/ หรืองดออกเสียงอยา่งใดอยา่งหนึ	งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้เว ้นแต่ในกรณีของผู ้ถือหุ้นต่างประเทศซึ	 งแต่งตั( ง                    
คสัโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนน
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที	จะทาํการ
ลงคะแนนเท่ากับจาํนวนหุ้นที	ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที	ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน                   
กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที	กล่าวขา้งตน้ จะถือการลงคะแนนดงักล่าวเป็น
โมฆะ 

2. ในการนบัคะแนนเสียงจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นที	ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง เท่านั(นโดยให้ผูถื้อหุ้นที	ไดอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหย้กมือขึ(น 
เพื	อที	เจา้หนา้ที	จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบนัทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป ทั(งนี(  การ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมครั( งนี(  เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนน
แบบลบั แต่มีการเกบ็บตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั(งหมดเพื	อใหเ้กิดความโปร่งใส 

3. เพื	อใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้นที	ดี ดงันั(น 
บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นที	เขา้ร่วมประชุม  ทั(งในกรณี  เห็นด้วย  
ไมเ่ห็นดว้ย  และงดออกเสียง  ทั(งนี(   ขอใหท้า่นผูถื้อหุน้กาเครื	องหมายถูกลงในช่องเห็นดว้ย 
ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียงพร้อมลงนามในบตัรลงคะแนนแลว้ขอใหย้กมือขึ(น จากนั(น จะ
มีเจา้หน้าที	เดินไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน เพื	อนาํมาคาํนวณคะแนนเสียงว่ามี   
ผูถื้อหุ้น  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเป็นจาํนวนเท่าไหร่ และเจา้หน้าที	
จะเก็บบตัรลงคะแนนที	ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลงัทั( งหมด สําหรับท่าน
ผูรั้บมอบฉนัทะที	ไม่ไดรั้บบตัรลงมติตั(งแต่ลงทะเบียนนั(น หมายความวา่ ผูถื้อหุ้นไดอ้อก
เสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั(นแล้ว  โดยมติดงักล่าวจะระบุไวส้อดคล้องกบัมติที	       
ผูถื้อหุน้ในหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวแลว้ 

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที	เกี	ยวขอ้งกบั
ระเบียบวาระนั(นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผูถื้อหุ้นที	ตอ้งการซักถามกรุณาแจง้ชื	อ
และนามสกุลให้ที	ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั( งเพื	อ
ประโยชน์ในการจดัทาํบันทึกการประชุม ในกรณีที	ผูถื้อหุ้นมีคาํถามหรือความเห็นที	
นอกเหนือจากวาระที	กาํลงัพิจารณาอยู ่บริษทัขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็น
ในวาระอื	นๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม 
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ก่อนที	จะเริ	มประชุม ผูด้าํเนินรายการกล่าวแนะนาํกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และที	
ปรึกษาทางการเงินที	เขา้ร่วมประชุมในวนันี(  ซึ	 งประกอบดว้ย 

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธีรเดช ตงัประพฤทธิN กุล ประธานกรรมการ 
2. นายชาตรี ศิริพานิชกร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
3. นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายพานิช พงศพ์ิโรดม                  กรรมการและกรรมการอิสระ 
5. นายพิทกัษ ์เกียรติเดชปัญญา          กรรมการ 
6. นายอภิชนม ์ชโยภาส กรรมการ 

 

กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื&องจากติดภารกจิ 

1. พลเรือเอกพีระจิตร์ สุรักขกะ  รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายอนนัต ์เกตุพิทยา กรรมการกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพรชยั วริิยะธนะสกุล กรรมการกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายสุรพล ศรีเพญ็   รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานอาํนวยการ 
2. นายจิตติพนัธ์ุ สกุลสุรเอกพงศ ์  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบติัการทา่เรือและเดินเรือ 
3. นางสาวจีรวลัย ์ธนนัทา  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานแผนงานและการเงิน 

 

ผู้สอบบัญชีที&เข้าประชุม    

1. นายประวทิย ์ ววิรรณธนานุตร์  
2. นายไกรสิทธิN  ศิลปมงคลกุล 
3. นางสาวอรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ 

 

ที&ปรึกษาทางการเงินที&เข้าร่วมประชุม    

1. นางสาวปิ	 นมณี เมฆมณัฑนา ที	ปรึกษาทางการเงิน 
2. นายตระกลู เฮงสกุล ที	ปรึกษาทางการเงิน 

 



4 / 30 
 

โดยกรรมการและผู้บริหารที&อยู่บนเวทไีด้แก่ 
1. ประธานกรรมการ นายธีรเดช ตงัประพฤทธิN กุล 
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชาตรี ศิริพานิชกร  
3. กรรมการผูจ้ดัการ นายอภิชาติ ชโยภาส  
4. รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานแผนงานและการเงิน นางสาวจีรวลัย ์ธนนัทา 

 

หลงัจากนั(น ผูด้าํเนินรายการไดก้ล่าวเชิญ นายธีรเดช ตงัประพฤทธิN กุล ทาํหน้าที	เป็นประธาน
ในที	ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวตอนรับผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะ เขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2559 

ประธานฯ กล่าวตอนรับผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านที	เข้าร่วมการประชุมสามัญ              
ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 และรายงานต่อที	ประชุมวา่ ในการประชุมในวนันี( มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
และรับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมรวม 76 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้116,703,314 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.64 
ของหุ้นที	จาํหน่ายได้ทั(งหมดของบริษทัเป็นอนัครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดไวว้่าตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาประชุม              
ไม่นอ้ยกวา่ 25 ราย และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของหุ้นที	จาํหน่ายไดท้ั(งหมดของบริษทั
ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เพื	อพิจารณาตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี(  

 

วาระที& 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั:งที& 1/2558 
 

บริษทัไดเ้สนอพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั( งที	 1/2558 ซึ	 งประชุมเมื	อ
วนัที	 26 สิงหาคม 2558 โดยบริษทัไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้น     
ทุกทา่นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ปรากฏรายละเอียดตามสิ	งที	ส่งมาดว้ย 1 

โดยให้ที	ประชุมพิจารณารับรองไปทีละหน้า รวมทั(งหมด 4 หน้า เริ	มจากหน้าแรก ไปจนถึง
หนา้สุดทา้ย 
และไดส้อบถามผูถื้อหุ้นวา่ตอ้งการสอบถามหรือให้ขอ้คิดเห็นหรือไม่ ซึ	 งมีขอ้เสนอแนะสรุป
ไดด้งันี(  
 

� นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ใหแ้สดงความเห็นดงันี(  
ผูถื้อหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นในวาระดังกล่าวนี(  โดยกล่าวว่าเนื	องจากวาระนี(  

บริษทัฯ เพิ	งจะไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ขา้พเจา้จึงไม่ทราบวา่ 
เมื	อปีที	แล้วบริษัทได้ประชุมอะไร จะให้รับรองวาระนี( คงไม่ได้  จึงมี
ความเห็นวา่ ขอเสนอใหที้	ประชุมควรงดออกเสียงในวาระนี(  
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ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือให้ขอ้คิดเห็นใดหรือไม่ เมื	อไม่มีผูถื้อ
หุน้สอบถามหรือใหข้อ้คิดเห็นใด จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระนี(  

 

มติที&ประชุม ที	ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั( งที	 1/2558 ซึ	 งประชุมเมื	อวนัที	      
26 สิงหาคม 2558 ตามที	เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงันี(  

 

มตทิี&ลง จาํนวนเสียงที&ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 116,387,094 99.7102 
2. ไม่เห็นดว้ย 20,000 0.0171 
3. งดออกเสียง 318,300 0.2727 
4. บตัรเสีย 0 0 

 
วาระที& 2 พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจีรวลัย ์ธนันทา  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงาน
และการเงิน นาํเสนอขอ้มูลวาระนี( ต่อผูถื้อหุน้ 
 

นางสาวจีรวลัย ์ธนนัทารายงานสรุปขอ้มูลผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2558 พร้อม
แสดงขอ้มูลบนจอภาพ สรุปไดด้งันี(กล่าวคือ  
 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายไดจ้ากการขายและบริการ เทา่กบั 622.24 ลา้นบาท  
ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 468.09 ลา้นบาท บริษทัมีกาํไรขั(นตน้เทา่กบั 154.14 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 24.15%และรายไดอื้	น 16.03 ลา้นบาท รวมรายไดท้ั(งสิ(น 638.27 ลา้นบาท  
 

เมื	อนาํตน้ทุนขายและใหบ้ริการ รวมกบัคา่ใชจ่้ายขายและบริการ 13.77 ลา้นบาท และค่าใชจ่้าย
ในการบริหาร 52.24 ลา้นบาทคิดเป็นคา่ใชจ่้ายรวมทั(งสิ(น 534.10 ลา้นบาท  
ส่งผลใหบ้ริษทัมีกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ้เท่ากบั 104.17 ลา้นบาท คิดเป็น 
16.32%เมื	อหักต้นทุนทางการเงิน 14.23 ล้านบาท บริษทัมีกาํไรก่อนหักภาษีเงินได้ เท่ากบั 
89.94 ลา้นบาท คิดเป็น 14.09% มีคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้เทา่กบั 11.63 ลา้นบาท คิดเป็น 1.82% 
 

กาํไรสําหรับปี 2558 เท่ากบั 78.30 ล้านบาท คิดเป็น 12.27 % ส่งผลให้บริษทัมีกาํไรต่อหุ้น
พื(นฐาน เทา่กบั 0.57 บาท 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวยีนประจาํปี 2558 เทา่กบั 539.43 ลา้นบาท 
สินทรัพยไ์มห่มุนเวยีน เทา่กบั 622.28 ลา้นบาท 
บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั(งสิ(น 1,161.71 ลา้นบาท 
 

หนี( สินหมุนเวยีน เทา่กบั 115.96 ลา้นบาท  
หนี( สินไมห่มุนเวยีน เทา่กบั 92.47 ลา้นบาท  
บริษทัมีหนี( สินรวมทั(งสิ(น 208.44 ลา้นบาท 
 

ส่วนของผูถื้อหุน้ เทา่กบั 953.27 ลา้นบาท 
รวมหนี( สินและส่วนของผูถื้อหุน้เทา่กบั 1,161.71 ลา้นบาท 
 

นางสาวจีรวลัย์ ธนันทาได้ชี( แจงให้ที	ประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระที	 2 นี(  เป็นวาระที	แจ้ง
เพื	อให้ที	ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาะที	 2 นี( และไดส้อบถามผูถื้อหุ้นวา่
ตอ้งการสอบถามหรือใหข้อ้คิดเห็นใดเพิ	มเติมหรือไม ่
 

ไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้คิดเห็นใดเพิ	มเติม 
 

มติที&ประชุม ที	ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2558 
 

วาระที& 3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2558 สิ:นสุด ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2558 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจีรวลัย ์ธนันทา  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงาน
และการเงิน นาํเสนอขอ้มูลวาระนี( ต่อผูถื้อหุน้ 
 

นางสาวจีรวลัย ์ธนนัทาไดชี้(แจงต่อที	ประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมแสดงขอ้มูลบนจอภาพ ดงันี(  
บริษทัมีสินทรัพยร์วม เทา่กบั 1,161 ลา้นบาท 
หนี( สินรวม เทา่กบั 208 ลา้นบาท 
ส่วนของผูถื้อหุน้ เทา่กบั 953 ลา้นบาท 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน เทา่กบั 622 ลา้นบาท 
รายไดร้วม เทา่กบั 638 ลา้นบาท 
กาํไรสุทธิ เทา่กบั 78 ลา้นบาท 
กาํไรต่อหุน้ เทา่กบั 0.57 บาท 
และไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการสอบถามหรือใหข้อ้คิดเห็นใดเพิ	มเติมหรือไม ่
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� นายมนตรี ร้อยกรอง ไดส้อบถามและแสดงความเห็นดงันี(  
ผูถื้อหุน้ ขา้พเจา้มีขอ้สังเกตว่าปีนี( เป็นปีทอง การท่องเที	ยวเจริญเติบโตมาก และ

นํ( ามันปรับลดราคาลง แสดงว่าต้นทุนของบริษทัตํ	า รายได้ดี จึงขอตั( ง
ขอ้สังเกตวา่ กาํไรของบริษทันอ้ยไปหรือไม ่

 
 

นางสาวจีรวลัย์ ธนันทา ได้ชี:แจงว่า 
 เนื	องจากรายไดห้ลกัจากการบริการของบริษทั ถูกกาํหนดราคาค่าโดยสาร 
ตามประกาศของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซึ	 งราคาค่าโดยสารก็จะขึ(นกบัอตัรา
ราคาค่านํ( ามนั เพราะฉะนั(นเมื	อราคานํ( ามนัมีราคาลดลง ตน้ทุนของบริษทั
ตํ	าลง ก็จะมีผลทาํให้ราคาค่าบตัรโดยสารปรับราคาลงดว้ย แสดงให้เห็น
ว่าแน้วโน้มของราคาค่าโดยสาร กับราคานํ( ามัน จะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 
โดยเสริมว่า หากมีจาํนวนผูใ้ช้บริการมากขึ(น ก็จะเป็นส่วนที	จะทาํให้
บริษทัมีกาํไรมากขึ(น 
 

� นายอนุ ว่องสารกจิ ไดส้อบถามและแสดงความเห็นดงันี(  
ผูถื้อหุน้ 1.การที	นํ( ามันลดลง จะทาํให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงได้กี	

เปอร์เซ็นตเ์พราะวา่ราคานํ( ามนัในปีที	ผา่นมาลดลงค่อนขา้งเยอะ จึงอยาก
ทราบวา่จะมีผลใหบ้ริษทัมีกาํไรเพิ	มขึ(นมากนอ้ยเพียงใด  
2.ไม่ทราบว่าบริษทัทาํประกนัไวใ้นรูปแบบไหน เมื	อเกิดอุบติัเหตุแล้ว
สามารถเคลมอย่างไร ได้ข่าวว่าบริษทัมีเรื	 องอุบติัเหตุ ไม่ทราบว่าเป็น
อยา่งไรบา้ง 

 

นางสาวจีรวลัย์ ธนันทา ได้ชี:แจงว่าคําถามของผู้ถือหุ้นข้อที& 1. ดังนี: 

1. ตามที	รายงานไปในคาํถามที	ผา่นมา  ตวัแปรหลกัเมื	อตน้ทุนตํ	าลง จะทาํ
ใหป้ระหยดัไปไดใ้นระดบัหนึ	ง แต่ดว้ยราคาเพดานค่าโดยสารซึ	 งประกาศ
โดยจงัหวดัสุราษฎร์ธานีนั(น เมื	อปรับราคาค่าโดยสารก็จะมีราคาเพดาน
ของประกาศจงัหวดัสุราษฎร์ธานีกาํหนดไว ้ไม่วา่จะปรับขึ(นหรือปรับลง 
หมายความวา่มีเพดานกาํกบัอยู ่จึงเป็นตวัแปรที	เปลี	ยนแปลงไปตามกนั 
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ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้ จัดการชี:แจง
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในข้อที& 2. ดังนี: 
2. บริษทัไดมี้การทาํประกนัภยัเรือทุกลาํ และคุม้ครองผูโ้ดยสาร รวมไปถึง
ทรัพยสิ์นบริเวณทา่เรือ 
ในส่วนของอุบัติเหตุที	 เกิดขึ( นที	ผ่านมา เมื	อคาํนวณแล้วไม่ถึง 1%ของ
รายได้รวมของบริษทั ซึ	 งอุบติัเหตุที	เกิดขึ(นครั( งหลงัสุด เรือเฟอร์รี	ชนกบั
เรือประมงจบัปู เมื	อตรวจสอบจากหลกัฐานทั(งสองฝ่าย ไม่มีการดาํเนินคดี
ใดๆ แต่บริษทัได้ให้การช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบอุบติัเหตุ ด้วยการให้เงิน
ช่วยเหลือจากการประสบอุบติัเหตุดงักล่าวเพียงเล็กน้อยจากที	ผูป้ระสบ
อุบติัเหตุขอมา ทาํให้เรื	องราวจบลงดว้ยดี และขอยืนยนัวา่บริษทัมีประกนั
ตามกฎหมายคุม้ครองเรือและทา่เรือ 

 

� นางสาวภาวนา ธงรัตนะ ไดส้อบถามและแสดงความเห็นดงันี(  
ผูถื้อหุน้   1.ขอสอบถามผูบ้ริหารว่า ในปี 2557 บริษทัมีรายได้รวมประมาณ 676  

ลา้นบาท และในปี 2558 มีรายไดล้ดลงประมาณ 50 ลา้นบาท อยากทราบ
วา่ผลกระทบหลกัต่อรายไดข้องบริษทั คืออะไรบา้ง พอจะชี(แจงไดห้รือไม ่
และสิ	งเหล่านี(จะเกิดขึ(นในปี 2559 นี( อีกหรือไม ่
2. เนื	องจากธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะบุคลากรเกี	ยวกบัการเดินเรือที	มี
ความสาํคญักบับริษทั มีการถือหุน้บริษทัหรือบริษทัมีนโยบายให้พนกังาน
ถือหุน้บริษทัหรือไม ่
3. อยากใหผู้บ้ริหารฉายภาพบริษทัในปีนี(  เนื	องจากปีนี(กระทรวงท่องเที	ยว
ผลกัดนัให้ประเทศไทยมีนกัท่องเที	ยวเพิ	มขึ(น และมีประโยชน์ต่อบริษทั
ไมม่ากกน็อ้ย จึงอยากทราบวา่ปีนี(บริษทัมีแผนธุรกิจที	จะเติบโตอยา่งไร  
 

กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี: 
1. ดว้ยราคาค่าโดยสารของบริษทันั(น เป็นลกัษณะขั(นบนัได ถา้เวลาราคา
นํ( ามนัลดลง ราคาค่าโดยสารของบริษทัก็ตอ้งปรับลดลงดว้ย ในส่วนของ 
ตน้ทุนในการประกอบการ (Operating Cost)  โดยเฉพาะค่าแรง และค่า
อะไหล่ ในช่วงปี 2558 มีตน้ทุนค่อนขา้งสูง เนื	องจากการแข่งขนัในการ
สรรหาสูงขึ(น แต่สาํหรับปี 2559 นี(  บริษทัไดว้างแผนไว ้2 อยา่ง คือ ไดเ้ปิด
เส้นทางเกาะสมุย – เกาะพะงัน เมื	อเดือนธันวาคม ที	ผ่านมา เพื	อเฉลี	ย
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คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินกิจการ(Overhead cost)  นอกจากนี(  บริษทัมีแผนใน
การควบคุมตน้ทุนในการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพดียิ	งขึ(น 
 

2. ช่วงนี(  บริษทัยงัไม่มีนโยบาย Stock Incentive ให้แก่พนักงาน แต่ใน
ขณะเดียวกนับริษทัได้ดูแลพนักงานเหมือนลูก นอกจากความเป็นอยู่ที	
จะตอ้งอยูก่บัเรือเรา บริษทัไดมี้การเพิ	มความรู้ทกัษะการศึกษา โดยเฉพาะ
หลกัสูตรสําคญัของกรมเจา้ท่า ไม่ว่าจะเป็นหลกัสูตร STCW,หลกัสูตร
ความปลอดภยั รวมทั(งการฝึกซ้อมความปลอดภยั ซึ	 งขั(นตํ	าบริษทัจะมีการ
ฝึกซอ้มความปลอดภยัปีละ 2 ครั( ง และบริษทักจ็ะมีการซกัซ้อมภายในของ
บริษทัเอง และมีคู่มือแผนฉุกเฉิน พร้อมทั(งบริษทัมีมาตรการสุ่มตรวจเรือ
แต่ละลาํ วา่รู้และเขา้ใจแผนการทาํงานหรือไม่ เช่น เมื	อเกิดเหตุขึ(น จะตอ้ง
ทาํอยา่งไร จะตอ้งแจง้ที	ไหน เป็นตน้ 
บริษทัจึงมั	นใจว่า พนกังานของบริษทัจะอยูก่บับริษทั เนื	องจากการดูแล
บุคลากรที	ดีของบริษทั ไมว่า่จะเรื	องเงินเดือนสวสัดิการและความเอาใจใส่
พนกังาน 
3. ในขอ้นี(  ขออนุญาตไปตอบในวาระอื	นๆ  

 

� นางสุวนุช เจริญสวสัดิEพงศ์ ไดแ้สดงความเห็นดงันี(  
ผูรั้บมอบฉนัทะ  มีขอ้เสนอแนะให้บริษทัมีการทาํขอ้มูล Power Point ผลการดาํเนินงานใน

ปีที	ผา่นมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของปีที	แลว้ เพื	อให้ทราบวา่บริษทัได้
เดินไปถึงเป้าหมายในปีนั( นได้หรือไม่  มี อุปสรรคใดที	ไม่สามารถ
ดาํเนินงานไดต้ามเป้าหมาย เพื	อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบขอ้มูลนี(ได ้
ประธานฯ และผู้บริหาร   
ขอขอบพระคุณในขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

 

� นายวสันต์ พงษ์พทุธมนต์ ไดส้อบถามและแสดงความเห็นดงันี(  
ผูถื้อหุน้   1.หลงัจากที	บริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และพิจารณาดูแลว้

ในไตรมาสสุดทา้ยที	ผา่นมา ดูไม่ค่อยดี  จึงมีขอ้สงสัยวา่ปีที	แลว้เรื	องการ
ท่องเที	ยวเป็นจุดที	ดี และต่อเนื	องมาถึงขณะนี(  การท่องเที	ยวดี แต่รายได้
ของบริษทัตก กาํไรลดลง จึงขอทราบรายละเอียดเหตุผลดงักล่าว 
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2. ด้วยบริษทัมีความชาํนาญในการขนส่งการท่องเที	ยว และส่วนหนึ	 งก็
เกี	ยวกบัการขนส่งโลจิสติกส์ (logistics)บริษทัมีแผนงานที	จะขยายในปีนี(  
และปีถดัๆไป อยา่งไร 
3. ทาํไมรายไดสุ้ทธิถึงลดลงไดข้นาดนี(  
4. มีการแจง้วา่จะซื(อเรือ 2 ลาํ ไมท่ราบวา่ซื(อเรือสาํเร็จแลว้หรือไม ่จะซื(อปี
นี(หรือไม่ 
 

กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี: 
1.ดว้ยไตรมาสที	 4 นั(น ปกติเป็นช่วงโลวซี์ซั	น เนื	องจากจะมีมรสุมเขา้มา
หลงัช่วงเทศกาลกินเจทุกๆปี  และทุกปีสามารถดูไดว้า่ไตรมาส 4 รายได้
จะไมค่อ่ยสูง และมรสุมปีที	ผา่นมามีผลต่อการทอ่งเที	ยว เป็นปัจจยัสําคญัที	
ทาํให้นักท่องเที	ยวขาดหายไป คือนักท่องเที	ยวฝั	งยุโรป ซึ	 งก่อนหน้านี(  
นกัท่องเที	ยวกลุ่มนี(มกัจะมาในช่วงไตรมาส 4 แต่ปีที	ผา่นมามีจาํนวนนอ้ย
แต่กมี็กลุ่มทวัร์ชาวจีน ซึ	 งจะมาช่วงเดือนธนัวาคม จึงทาํให้ไตรมาส 4 การ
ท่องเที	ยวดีแค่เดือนเดียว ประกอบกบัดว้ยการท่องเที	ยวฝั	งอนัดามนั และ
ฝั	งอ่าวไทย ไม่เหมือนกนั เนื	องจากช่วง เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม      
ฝั	งอ่าวไทยจะมีมรสุมเป็นอยา่งมาก 
 

2.ในขอ้นี(  ขออนุญาตไปตอบในวาระอื	นๆ 
 

3.ส่วนหนึ	งเกิดจากคา่ใชจ่้ายที	เกิดขึ(น คา่แรงงานคน และปลายปีที	ผา่นมาก็
ได้มีการเอาเรือขึ(นคาน ซึ	 งปกติช่วงหน้ามรสุมบริษทัจะนําเรือขึ(นคาน 
ค่าใช้จ่ายปลายปีก็จะมากขึ(น ส่วนตน้ปีบริษทัไม่ค่อยมีโอกาสนาํเรือขึ(น
คาน เนื	องจากตอ้งนาํเรือมาหารายได ้ ประกอบกบัเรือของบริษทัเป็นเรือ
เก่า จึงตอ้งมีคา่ใชจ่้ายในการซ่อมแซมบาํรุงรักษา บริษทัจึงมีความจาํเป็นที	
จะตอ้งซื(อเรือเพิ	ม 
4.บริษทัมีแผนจะซื(อเรือในปี 2559 นี(  ซึ	 งขณะนี(อยูใ่นระหวา่งการเจรจาซื(อ
เรือมือสอง ด้วยเป้าหมายหลักของบริษทัคือการซื(อเรือ แต่ติดอุปสรรค 
เรื	องเจา้ของเรือ และประเทศที	บริษทัจะไปซื(อเรือมีปัญหา รวมทั(งขนาด
ของเรือที	จะนาํมาใชน้ั(น ตอ้งเป็นขนาดพิเศษเฉพาะเทา่นั(น 
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� นายอนุวตัชินพริิยะ ไดแ้สดงความเห็นเกี	ยวกบับตัรลงคะแนนดงันี(  
ผูถื้อหุน้   มีความเห็นเกี	ยวกบับตัรลงคะแนนวา่ค่อนขา้งเอียง ทาํใหเ้ขียนลาํบากมาก 

ขอใหต้รวจสอบและดูใหดี้ขึ(นครับ 
ประธานฯ และผู้บริหาร   
ขอขอบพระคุณในขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

 

เมื	อไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้คิดเห็นใดขอเชิญผูถื้อหุน้ลงคะแนน 

มติที&ประชุม ที	ประชุมมีมติอนุมติังบการเงินประจาํปี 2558 สิ(นสุด ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2558ตามที	เสนอดว้ย
คะแนนเสียง ดงันี(  
 

มตทิี&ลง จาํนวนเสียงที&ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 116,711,416 99.9829 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสียง 20,000 0.0171 
4. บตัรเสีย 0 0 

 
 

วาระที& 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวจีรวลัย ์ธนนัทา  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานและ
การเงิน นาํเสนอขอ้มูลวาระนี( ต่อผูถื้อหุน้ 
 
นางสาวจีรวลัย ์ธนนัทา ชี( แจงต่อที	ประชุมวา่ เพื	อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดให้บริษทัจกัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิในแต่ละปีไวเ้ป็นทุน
สํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสํารองนี( จะมี
จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั  
ซึ	 งปัจจุบนับริษทัมีเงินสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนทั(งสิ(น 17,000,000 บาท ครบตามจาํนวน
ขั(นตํ	าของเงินทุนสาํรองตามที	กฎหมายกาํหนดไว ้
โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นไม่จดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายจากผลประกอบการ
บริษทัปี 2558 
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ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษทัเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นงวดสิ(นปีประจาํปี 2558 
ในอตัรา 0.82 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงินทั(งสิ(น 139.40 ลา้น(จากกาํไรสุทธิประจาํปี 2558 
และกาํไรสะสมที	ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรยกมาตน้งวดปีบญัชี 2558) 
โดยบริษทัจะกาํหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นวนัที	 4 พฤษภาคม 2559 และกาํหนดรายชื	อ   
ผูมี้สิทธิรับเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้(Record Date)ในวนัที	 21 เมษายน 2559 และรวบรวม
รายชื	อผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยปิด
สมุดทะเบียนในวนัที	 22 เมษายน 2559 
โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นเสนอที	ประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัการจ่ายปันผล ตามที	
คณะกรรมการเสนอ 

จึงขอเชิญผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 

� นายอนุวตั ชินพริิยะ ไดส้อบถามและแสดงความเห็นดงันี(  
ผูถื้อหุน้   บริษทัมีกาํไรน้อยลง แต่ทาํไมจ่ายเงินปันผลจาํนวนมากให้แก่ผูถื้อหุ้น    

ขอทราบเหตุผล  
 

กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี: 
สาเหตุที	บริษทัจ่ายเงินปันผล เนื	องจากปีนี(บริษทัตอ้งการคืนกาํไรให้กบั         
ผูถื้อหุ้นที	อยู่กนัมาหลายปี ซึ	 งไม่ได้ผลการตอบแทนเท่าที	ควร และการ
ขยายงานนบัแต่วนันี( ไปนั(น บริษทัมีความเห็นวา่มีเงินพอสมควรแลว้ ซึ	 ง
หากจะถามว่าปีหน้าบริษัทจะนํากําไรสะสมมาจ่ายหรือไม่นั( น ก็ต้อง
พิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัก่อนว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไร 
จากที	เรียนให้ผูถื้อหุ้นทราบ ใช่วา่การท่องเที	ยวดีแลว้จะทาํให้เศรษฐกิจดี
ดว้ยนั(น กขึ็(นอยูก่บัหลายปัจจยัประกอบกนั 
 

� นางสาวภาวนา ธงรัตนะ ไดส้อบถามและแสดงความเห็นดงันี(  
ผู้ถือหุ้น  ขอสอบถามผูบ้ริหารว่า การที	บริษทัใช้เงินกาํไรสะสมในการจ่ายปันผล

ให้แก่ผูถื้อหุ้น แสดงวา่เงินจาก IPO ของบริษทัเพียงพอสําหรับการลงทุน 
ไม่ว่าจะเป็นการซื( อเรือ หรือปรับปรุงท่าเรือให้มีพื(นที	 เช่ามากขึ( น ขอ
สอบถามวา่เงินเพียงพอหรือไม ่
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี: 
บริษทัขอยนืยนัวา่เงินเพียงพอ  
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เมื	อไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้คิดเห็นใดขอเชิญผูถื้อหุน้ลงคะแนน 
 

มติที&ประชุม ที	ประชุมมีมติอนุมติัไมต่ั(งเงินสํารองตามกฎหมายเพิ	มเติมในปี 2558 เนื	องจากบริษทัไดต้ั(งเงิน
สํารองตามกฏหมายไวเ้ป็นจาํนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัเรียบร้อยแลว้ และอนุมติัจ่ายเงิน     
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ในอตัรา 0.82 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินทั(งสิ(น 139.40 ลา้นบาท (จาก
กาํไรสุทธิประจาํปี 2558 และกาํไรสะสมที	ยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมาตน้งวดปีบญัชี 2558)โดยจ่ายจากกาํไรของ
กิจการที	ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.45บาท ซึ	 งผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่
ถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ที	จ่าย และไมส่ามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได ้และจ่ายจากกาํไรของกิจการที	เสียภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุน้ละ 0.37 บาท 

โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นวนัที	 4 พฤษภาคม 2559 และกาํหนดรายชื	อผูมี้สิทธิรับเงินปันผล
ดงักล่าวขา้งตน้(Record Date)ในวนัที	 21 เมษายน 2559 และรวบรวมรายชื	อผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยปิดสมุดทะเบียนในวนัที	 22 เมษายน 2559ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี(  
 

มตทิี&ลง จาํนวนเสียงที&ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 116,701,415 99.9743 
2. ไม่เห็นดว้ย 30,001 0.0257 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

 
 

วาระที& 5  พจิารณาเลอืกตั:งกรรมการแทนกรรมการที&ครบกาํหนดออกตามวาระ 
ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวจีรวลัย ์ธนนัทา นาํเสนอขอ้มูลวาระนี( ต่อผูถื้อหุน้ 
นางสาวจีรวลัย ์ธนนัทา นาํเสนอให้ที	ประชุมทราบวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
และขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให้กรรมการต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีในอัตราหนึ	 งในสามของจาํนวนกรรมการทั( งหมด  จึงจาํเป็นต้อง
พิจารณาเลือกตั(งกรรมการแทนกรรมการที	ตอ้งออกตามวาระ หรือเสนอแต่งตั(งกลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งอีกวาระ 
สาํหรับปี 2559 กรรมการครบกาํหนดออกตามวาระมีดงันี(       
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ชื	อ ตาํแหน่ง 

1 นายอนนัต ์เกตุพิทยา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2 นายพานิช พงศพ์ิโรดม กรรมการและกรรมการอิสระ    
3 นายพรชยั วริิยะธนะสกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ทั(งนี(  คณะกรรมการซึ	 งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอที	ประชุมเพื	อ
พิจารณาให้กรรมการที	ครบกาํหนดออกตามวาระประจาํปี 2559 จาํนวน 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการทุกตาํแหน่งของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ	 ง โดยประวติัของกรรมการทั(ง 3 
ทา่น ปรากฏรายละเอียดตามสิ	งที	ส่งมาดว้ย 3  
ในโอกาสนี(ขอเรียนเชิญกรรมการซึ	 งครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระซึ	 งเป็นผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในวาระนี(  ออกจากที	ประชุมจนกว่าจะแล้วเสร็จการพิจารณาการประชุมในวาระนี(   
เพื	อปฎิบติัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการที	ดี และให้ผูถื้อหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่าง
อิสระ 
และในวาระดงักล่าวนี(  ขอเชิญผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 

� นางสาวปิยมาศ จรัสโรจนังกูร ไดแ้สดงความคิดเห็นดงันี(  
ผูรั้บมอบฉนัทะ โดยวาระนี(ขอเสนอให้เลือกตั(งกรรมการทีละทา่น สอบถามผูถื้อหุน้ และ

เกบ็คะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 
ประธานและผู้บริหาร   
ขอขอบพระคุณในข้อเสนอแนะดังกล่าวเห็นชอบและดํา เนินการ
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 
 

มติที&ประชุม ที	ประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั(งกรรมการที	ครบกาํหนดออกตามวาระทั(ง 3 ท่าน คือ นายอนันต ์      
เกตุพิทยา นายพานิช พงศ์พิโรดมและนายพรชยั วิริยะธนะสกุล กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีก
วาระหนึ	ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี(  

1. นายอนนัต ์เกตุพิทยา 
มตทิี&ลง จาํนวนเสียงที&ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 116,727,116 99.9963 
2. ไม่เห็นดว้ย 1,100 0.0009 
3. งดออกเสียง 3,200 0.0027 
4. บตัรเสีย 0 0 

 

 



15 / 30 
 

2.นายพานิช พงศพ์ิโรดม 
มตทิี&ลง จาํนวนเสียงที&ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 116,727,216 99.9964 
2. ไม่เห็นดว้ย 1,000 0.0009 
3. งดออกเสียง 3,200 0.0027 
4. บตัรเสีย 0 0 

 

 
3.นายพรชยั วริิยะธนะสกุล 

มตทิี&ลง จาํนวนเสียงที&ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 116,727,216 99.9964 
2. ไม่เห็นดว้ย 1,000 0.0009 
3. งดออกเสียง 3,200 0.0027 
4. บตัรเสีย 0 0 

 
 
วาระที&6  พจิารณาอนุมัติการเพิ&มจํานวนกรรมการ และแต่งตั:งเป็นกรรมการอสิระ 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวจีรวลัย ์ธนนัทา นาํเสนอขอ้มูลวาระนี( ต่อผูถื้อหุน้ 
นางสาวจีรวลัย ์ธนนัทา นาํเสนอใหที้	ประชุมทราบวา่คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบให้นาํเสนอ
ต่อที	ประชุมผูถื้อหุ้น เพื	อพิจารณาอนุมติัเพิ	มจาํนวนกรรมการ จาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดย
แต่งตั(งกรรมการเพิ	ม 1 ท่าน คือ นายธงทอง  จนัทรางศุ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการ
อิสระ เนื	องจากเป็นบุคคลที	มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเป็นบุคคลที	ไม่ไดป้ระกอบกิจการ/เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการ
ในบริษทัเอกชนหรือบริษทัอื	น ซึ	 งประกอบกิจการที	มีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั
กบับริษทัฯ 
โดยประวติัของนายธงทอง จนัทรางศุ ปรากฏรายละเอียดตามสิ	งที	ส่งมาดว้ย 4  
ขอเชิญผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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� นายวสันต์ พงษ์พทุธมนต์ ไดส้อบถามและแสดงความเห็นดงันี(  
ผูถื้อหุน้  ขอทราบสาเหตุที	แต่งตั(ง นายธงทอง  จนัทรางศุ มีประโยชน์ในแง่ไหน กบั

ธุรกิจของบริษทั 
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี: 
เนื	องจากบริษทัยงัไม่มีผูช้าํนาญการทางดา้นกฎหมายมหาชนโดยเฉพาะ 
และไม่วา่จะเป็นกฎหมายสิ	งแวดลอ้ม กฎหมายทอ้งถิ	น รวมทั(งกฎหมาย
อีกมากมายที	จะเกิดขึ( นในอนาคต ซึ	 งยงัเป็นจุดอ่อนของบริษัท ทั( งนี(  
นอกจากพ.ร.บ.เดินเรือในน่านนํ( าไทย บริษทัยงัตอ้งดาํเนินกิจการภายใต้
กฎหมายอีกมากคณะกรรมการจึงเห็นควรปิดจุดอ่อนดังกล่าว เพื	อการ
ดาํเนินธุรกิจบริษทัจาํเป็นตอ้งมีผูเ้ชี	ยวชาญให้ความเห็น พร้อมทั(งเป็นคน
กลาง อนัเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 
 

� นายอนุ ว่องสารกจิ ไดส้อบถามและแสดงความเห็นดงันี(  
ผูถื้อหุน้ ไม่ทราบว่านายธงทอง  จนัทรางศุ จะมีเวลามาประชุมหรือไม่ เนื	องจากมี

ความเห็นว่าท่านมีงานมาก ซึ	 งไม่แน่ใจว่าการประชุมของบริษทัจะตอ้งไป
ประชุมที	จงัหวดัสุราษฎร์ธานีหรือไม ่ 
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี: 
ท่านได้แจง้ไวว้่ามีเวลาให้แน่นอน เนื	องดว้ยเห็นว่าบริษทัประกอบธุรกิจมี                    
ธรรมาภิบาลสูงและประกอบกิจการต่อเนื	องมายาวนาน ท่านจึงอยากเป็นส่วน
หนึ	งขององคก์ร และอยากทาํใหบ้ริษทัมั	นคง กา้วหนา้ต่อไป 
 

เมื	อไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้คิดเห็นใดขอเชิญผูถื้อหุน้ลงคะแนน 
 

มติที&ประชุม ที	ประชุมมีมติอนุมติัเพิ	มจาํนวนกรรมการ จาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยแต่งตั(งกรรมการเพิ	ม 1 
ทา่น คือ นายธงทอง  จนัทรางศุ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี(  
 

มตทิี&ลง จาํนวนเสียงที&ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 116,722,116 99.9920 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสียง 4,200 0.0036 
4. บตัรเสีย 5,100 0.0044 
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วาระที& 7  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวจีรวลัย ์ธนนัทา นาํเสนอขอ้มูลวาระนี( ต่อผูถื้อหุน้ 
นางสาวจีรวลัย ์ธนนัทา นาํเสนอใหที้	ประชุมทราบวา่คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบให้นาํเสนอ

ต่อที	ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื	อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 ซึ	 งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 
เงินเดือน โบนสั เบี(ยประชุม คา่ตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื	น เป็นจาํนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 
บาทต่อปี โดยแบง่คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษทัดงันี(     

ก) คา่เบี(ยประชุมกรรมการต่อทา่นคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที	เขา้ร่วมประชุมกรรมการ
บริษทั 

ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นราย
เดือนตามระยะเวลาที	ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 
โดยระเบียบวาระนี( จะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยเสียง 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั(งหมดของ        

ผูถื้อหุน้ซึ	 งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ขอเชิญผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น 
 

� นายสมชาติ วงศ์วฒันศานต์ ไดส้อบถามและแสดงความเห็นดงันี(  

ผูถื้อหุน้ เนื	องจากไดต้รวจสอบจากหนงัสือเชิญประชุมให้มาลงคะแนน ไม่มีขอ้มูลวา่
กรรมการคนใดเขา้ประชุมหรือไม่เขา้ประชุมบา้ง เพื	อจะไดท้ราบวา่กรรมการ
ได้สละเวลาในการเขา้มาประชุม หรือให้ความสนใจในงานบริษทัมากน้อย
เพียงไร เพื	อใชป้ระกอบในการลงมติการใหค้า่ตอบแทนกรรมการบริษทั 

 

นางสาวจีรวัลย์ ธนันทารองกรรมการผู้ จัดการ สายงานแผนงานและ
การเงิน ได้ชี:แจงว่า 
ขอเรียนชี( แจงให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 
2558 (แบบ 56-1) หัวข้อเรื	 องโครงสร้างการจดัการ ได้ระบุรายละเอียด
เรื	 องการประชุมของคณะกรรมการไว้เป็นที	 เรียบร้อยแล้ว สามารถ
พิจารณาจากรายละเอียดดงักล่าวได ้
 
 

� นางสุวนุช เจริญสวสัดิEพงศ์ ไดส้อบถามและแสดงความเห็นดงันี(  
ผูรั้บมอบฉนัทะ ขอสอบถามวา่ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ รวมค่าเบี(ยประชุมหรือไม ่

หรือคา่เบี(ยประชุมไมไ่ดรั้บ ไดรั้บเฉพาะคา่ตอบแทนรายเดือน ซึ	 งไม่แน่ใจ
วา่ไดท้ั(งสองอยา่ง หรือไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึ	ง 
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กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี: 
กรรมการผูจ้ดัการได้ชี( แจงว่า คณะกรรมการบริษทัจะไดรั้บผลตอบแทนใน
รูปแบบของค่าเบี( ยประชุมทุุกครั( งที	 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท         
ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบซึ	 งได้สละเวลามาตรวจสอบเอกสาร
ต่างๆ และใหค้วามเห็น บริษทัไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของรายเดือนดว้ย 
 
 

เมื	อไมผู่ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ	มเติม บริษทัไดข้อเชิญผูถื้อหุน้ลงคะแนน 
 

มติที&ประชุม ที	ประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 ตามที	เสนอซึ	 งรวมถึงแต่ไม่จาํกดั
เพียง เงินเดือน โบนัส เบี(ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื	น เป็นจาํนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 
5,000,000 บาทต่อปี โดยแบง่คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษทัดงันี(     

ก) คา่เบี(ยประชุมกรรมการต่อทา่นคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที	เขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทั 
ข) คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตาม

ระยะเวลาที	ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบดว้ยคะแนนเสียงดงันี(  
 

 
 
 
 
 
 
 

วาระที& 8 พจิารณาแต่งตั:งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2559 
ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวจีรวลัย ์ธนนัทา นาํเสนอขอ้มูลวาระนี( ต่อผูถื้อหุน้  
นางสาวจีรวลัย ์ธนนัทา นาํเสนอใหที้	ประชุมทราบวา่คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบให้นาํเสนอ

ต่อที	ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นเพื	อพิจารณาแต่งตั( งผูส้อบบัญชีดังต่อไปนี( จาก บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็น               
ผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปี 2559  

• นายประวทิย ์ ววิรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที	 4917 

• นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที	 7147 

• นายไกรสิทธิN  ศิลปมงคลกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที	 9429 

• นางสาวเขมนนัท ์ใจชื(น ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที	 8260 

มตทิี&ลง จาํนวนเสียงที&ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 116,725,216 99.9947 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสียง 6,200 0.0053 
4. บตัรเสีย 0 0 
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หรือผูส้อบบญัชีไดรั้บอนุญาตท่านอื�นภายในสํานกังานเดียวกนั แห่งบริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 
และเห็นควรอนุมติัแต่งตั(งผูส้อบบญัชีในอตัราคา่สอบบญัชีประจาํปี 2559 จาํนวน 1,300,000 บาทต่อปี 

ขอเชิญผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น 
 

� นางสาวปิยมาศ จรัสโรจนังกูร ไดแ้สดงความคิดเห็นดงันี(  
ผูรั้บมอบฉนัทะ ขอสอบถามการขึ(นค่าสอบบญัชี ที	เพิ	มขึ(นคิดเป็น 35% จากปี 2558 และเหตุ

ใดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ถึงไดเ้พิ	มขึ(นจากเดิมปี 2558 ไตรมาส 
ละ 150,000 บาท แต่ปี 2559  เพิ	มขึ(นเป็นไตรมาส ละ 180,000 บาท ขอทราบ
เหตุผลถึงสาเหตุการเพิ	มคา่ตอบแทนดงักล่าว 
นายชาตรี ศิริพานิชกร ประธานกรรมการตรวจสอบชี:แจงข้อสอบถามของ
ผู้ถือหุ้น ดังนี:  
นายชาตรี ศิริพานิชกร ได้ขอบพระคุณในคาํถามดังกล่าว และชี( แจงว่า 
สาเหตุที	ผู ้สอบบัญชีขึ( นค่าสอบบัญชีในปี 2559 กล่าวคือ บริษัทได้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และได้มีการตั(งบริษทัย่อยขึ(นมา ทาํให้ผูส้อบ
บญัชีตอ้งมีความรับผิดชอบและมีการตรวจสอบงบการเงินเพิ	มขึ(น รวมทั(ง
ความรับผิดชอบ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั(งความ
รับผิดชอบต่อพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี ซึ	 งกาํหนดมาตราฐานการบญัชี   
ที	ผูส้อบบญัชีจะตอ้งมีความรับผดิชอบเพิ	มมากขึ(น จากบริษทัมหาชนธรรมดา 
เป็นบริษทัมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
พร้อมทั(ง ค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีดงักล่าว ไดมี้การคาํนวณชั	วโมงการ
ทาํงาน และธุรกิจของบริษัทมีสํานักงานใหญ่อยู่ที	จ ังหวดัสุราษฎร์ธานี       
อันจะต้องเดินทางลงไปตรวจสอบเอกสาร และเมื	อตรวจสอบจากค่า
ตรวจสอบบญัชีจากบริษทัอื	นๆ ก็ไม่ได้มีค่าตอบแทนการสอบบญัชีที	สูง
เกินไป 
โดยครั( งแรกผูส้อบบญัชีไดมี้การเสนอราคาค่าตรวจสอบบญัชี มาที	 1,500,000 
บาท ซึ	 งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ และขอต่อรองค่าสอบบญัชี
ดงักล่าว จึงไดร้าคาค่าสอบบญัชีที	 1,300,000 บาท และพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นราคาที	เหมาะสม และยุติธรรม จึงมีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั ว่าเห็นควรให้ บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี เพื	อเสนอ
ความเห็นชอบต่อผูถื้อหุน้ในวนันี(  
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� นางสุวนุช เจริญสวสัดิEพงศ์ ไดส้อบถามและแสดงความเห็นดงันี(  
ผูรั้บมอบฉนัทะ ขอสอบถามเกี�ยวกบั งานตรวจสอบทั�วไปดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นวา่

ในปี 2558 มีงานตรวจสอบดงักล่าว เหตุใดในปี 2559 ถึงไมมี่ เพราะเหตุใด 
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี: 
กรรมการผูจ้ ัดการได้ชี( แจงว่า ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื	องจากมี
กฎหมายใหม่ประกอบกบัประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) จึงมีความจาํเป็นที	จะตอ้งปฎิบติัตามให้ถูกตอ้ง ทั(งนี(  ไม่วา่ปีนี(  หรือปี
หนา้จะมีการตรวจสอบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ บริษทัขอยืนยนัวา่ 
บริษทัยนิดีที�จะปฎิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายแน่นอน 
นายประวทิย์  ววิรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชี ได้ชี:แจงเพิ&มเติมดังนี: 
ขอเรียนชี5 แจงต่อผูถื้อหุ้นว่า ในปี 2558 งานตรวจสอบทั�วไปดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือที�เรียกวา่ ไอทีออดิท ( IT Audit ) จะตรวจสอบเกี�ยวกบัธุรกิจ
ที�ใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเป็นหลกั ค่อนข้างซับซ้อน ซึ� งโดยปกติแล้ว
ผูเ้ชี�ยวชาญจะไม่ใช่ผูส้อบบญัชีโดยตรง แต่สํานักงานก็มีผูเ้ชี�ยวชาญที�จบ
ทางดา้นคอมพิวเตอร์ เพื�อประมวลผล โดยผูส้อบบญัชีจะตรวจสอบดงักล่าว 
ดา้นแรกคือ  ดา้นGeneral Control กล่าวคือระบบทางกายภาพ การเขา้ถึงขอ้มูล 
วา่จะมีผูอื้�นสามารถเขา้ถึงระบบขอ้มูล หรือทาํลาย Server ฐานขอ้มูลบริษทั
ไดห้รือไม่,  Server ฐานขอ้มูลบริษทัเก็บขอ้มูลถูกตอ้งหรือไม่,หรือพนกังาน
บริษทัที�ไดล้าออกไปแลว้ ยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัไดอี้กหรือไม ่ 
ดว้ย สํานกังาน ก.ล.ต. เห็นวา่การที�บริษทัมีการประกอบธุรกิจ ดว้ยการมีการ
บัญชีที�ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการจาํหน่ายตัOว
ออนไลน์ การใช้บาร์โค๊ด ซึ� งสามารถประมวลผลออกมาเป็นงบการเงินได้
ทนัที จึงเห็นว่าควรจะมีการตรวจสอบด้านGeneral Control และระบบการ
ประมวลผลทางบญัชี 
ทั5งนี5  ไดใ้หเ้หตุผลเรื�อง ค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีที�เพิ�มขึ5นวา่  สาเหตุที�
เพิ�มขึ5นเนื�องจากมีการตรวจสอบบญัชีบริษทัยอ่ย ซึ� งเมื�อพิจารณาจากงานที�
เพิ�มขึ5นใหดี้แลว้ จะเห็นไดว้า่คา่สอบบญัชีไมไ่ดเ้พิ�มขึ5นแต่ประการใด 
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� นายอนุวตั ชินพริิยะ ไดส้อบถามและแสดงความเห็นดงันี(  
ผูถื้อหุน้ มีความเห็นวา่ เมื�อพิจารณาจากตวัเลขราคาค่าสอบบญัชี เห็นไดว้า่ตวัเลขราคา

เพิ�มขึ5น จึงขอสอบถามขอ้มูลดงันี5  
วงเงินค่าตรวจสอบบญัชี จาํนวน 1,300,000 บาทนั5น สูงเกินไปหรือไม่ เมื�อ
เปรียบเทียบกบับริษทัอื�นที�มีขนาดธุรกิจเท่ากนั สมควรหรือไม่อยา่งไร และ
ในอนาคตการตรวจสอบดา้นอื�น จะมีการพิจารณาอยา่งไร 
นายประวทิย์  ววิรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชี ได้ชี:แจงเพิ&มเติมดังนี: 
ขอเรียนชี5แจงต่อผูถื้อหุ้นวา่จาํนวนเงิน 200,000 บาท ที�เพิ�มขึ5นคืองานใหม่ที�
เพิ�มขึ5น คืองบการเงินรวม และการคาํนวณค่าสอบบญัชีของบริษทั พีวี ออดิท 
จาํกดั คาํนวณตามตน้ทุนของการทาํงาน โดยยกตวัอยา่งค่าจา้งของพนกังาน
สอบบญัชีจบใหม่ ปัจจุบนัมีรายไดเ้ฉลี�ยประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน รวม
ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น เงินเดือน โบนัส โอที และค่าใช้จ่ายอื�นๆ เมื�อคาํนวณ
แล้วการจา้งพนักงานบญัชี 3 คน ในหนึ� งปีมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000,000 
บาท ซึ� งปัจจุบันบริษัทผู ้สอบบัญชีว่าจ้างพนักงานบัญชี 3 คน เมื�อรวม
ค่าใช้จ่ายทั5 งหมดในหนึ� ง ปี มีค่าจ้างประมาณ 1,500,000 บาท ซึ� งยงัไม่
กล่าวถึงพนักงานบัญชีระดับหัวหน้าที� มีอายุงานตั5 งแต่ 3ปี  หรือ 5 ปี 
เพราะฉะนั5นจะเห็นไดว้า่ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่ไดสู้งจนเกินไป จึงขอเรียน
นาํเสนอใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
 

� นายวสันต์ พงษ์พทุธมนต์ ไดส้อบถามและแสดงความเห็นดงันี(  
ผูถื้อหุน้ 1.สอบถามว่า จากขอ้มูล ค่าสอบบญัชีรายไตรมาส ปี 2559 จาํนวนไตร

มาส ละ 180,000 บาท รวมเป็นเงิน 540,000 บาท จากการประกอบธุรกิจมี
ทั(งหมด 4 ไตรมาส แต่ทาํไมไตรมาสละ 180,000 บาท รวม 4 ไตรมาส จึง
เป็นเงินจาํนวน 540,000 บาท   
2. สอบถามวา่ บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั ตรวจสอบงบการเงินใหบ้ริษทักี�ปีแลว้ 
นายประวทิย์  ววิรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชี ได้ชี:แจงดังนี: 
1. ขอเรียนชี5 แจงต่อผูถื้อหุ้นว่าการออกงบการเงินของบริษทั ออกเป็นราย               
ไตรมาส ทั5งสิ5น 3 ไตรมาส  ส่วนไตรมาสที�สี�  เรียกวา่ งบการเงินประจาํปี จึง
หมายความวา่ งบไตรมาสสี� จะปรากฎอยูใ่นงบประจาํปี 
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กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี: 
2. กรรมการผูจ้ดัการไดชี้(แจงวา่บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั ตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษทัมาแลว้ ไม่ตํ�ากวา่ 3 ปี ซึ� งไดต้รวจสอบบญัชีไดอ้ยา่งมีมาตราฐาน 
ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีอื�น อีกทั5งบริษทั พีวี ออดิท จาํกดัเป็น
บริษทัที�ประกอบธุรกิจของคนไทย และไม่ไดแ้พงกวา่บริษทัต่างชาติ จึงเห็น
วา่เป็นราคาที�เหมาะสม 
 

� นายอนุวตัชินพริิยะ ไดแ้สดงความเห็นดงันี(  
ผูถื้อหุน้ ขอแสดงความคิดเห็นและสนบัสนุนขอ้มูลของกรรมการผูจ้ดัการวา่ เห็นดว้ย

กบัการเสนอบริษทัของคนไทย ไดท้าํงานถนดัและเหมาะสมเป็นสิ�งที�ดี และ
สนบัสนุนดว้ยวา่เมื�อเปรียบเทียบกบับริษทัต่างชาติ ผูป้ระกอบการธุรกิจคน
ไทยกส็ามารถทาํไดดี้ จึงขอขอบคุณที�สนบัสนุนธุรกิจของคนไทย 

 
 

เมื	อไมมี่ผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ	มเติม บริษทัไดข้อเชิญผูถื้อหุน้ลงคะแนน 
 

มติที&ประชุม ที	ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั( งผู ้สอบบัญชีดังต่อไปนี( จาก บริษัท พีวี  ออดิท จํากัด เป็น                          
ผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปี 2559  

• นายประวทิย ์ ววิรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที	 4917 

• นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที	 7147 

• นายไกรสิทธิN  ศิลปมงคลกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที	 9429 

• นางสาวเขมนนัท ์ใจชื(น ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที	 8260 
หรือผูส้อบบญัชีไดรั้บอนุญาตท่านอื�นภายในสํานกังานเดียวกนั แห่งบริษทัพีวี ออดิท จาํกดั

และอนุมติัคา่สอบบญัชีประจาํปี 2559 จาํนวน 1,300,000 บาทต่อปีดว้ยคะแนนเสียงดงันี(  
 

 
 
 
 
 

 

 

มตทิี&ลง จาํนวนเสียงที&ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 116,728,216 99.9973 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสียง 3,200 0.0027 
4. บตัรเสีย 0 0 
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วาระที& 9 เรื&องอื&น ๆ  (ถ้าม)ี 
ประธานฯ ไดส้อบถามที	ประชุมผูถื้อหุ้น มีผูใ้ดจะสอบถามหรือนาํเสนอเรื	องอื	นใด นอกจาก

วาระที	กาํหนดหรือไม ่
 

 

� นายอาทติย์ สุทธิ ไดส้อบถามและแสดงความเห็นดงันี(  
ผูถื้อหุน้ 1. อยากสอบถามวา่ บริษทั อาร์พี. แวน ทรานสปอร์ต จาํกดั ที	จดัตั(งขึ(นมา

ทาํธุรกิจอะไร 
2.ใชร้ถอะไรในการใหบ้ริการ 
3. มีโอกาสที	จะขยายกิจการ หรือจาํนวนรถใหบ้ริการหรือไม ่
4.สอบถามเรื	องพนักงานเรือ มีโอกาสที	เกิดเหตุการณ์ประทว้งหยุดงาน
หรือไม ่
5. ไม่ทราบวา่ มีการแข่งขนัในการแยง่ตวัพนกังานเรือ หรือมีกรณีที	มีการ
เรียกร้องผลประโยชน์เพิ	มจากพนกังานเองหรือไม ่
6. ไม่ทราบวา่ผูบ้ริหารไดรั้บเรื	องขอ้ร้องเรียนเกี	ยวกบัเรือ วา่เรือเก่า เรือชา้
หรือไม ่
7.สอบถามเรื	 องการซื( อเรือ ว่าซื( อแล้วหรือไม่ จะนําไปให้บริการใน
เส้นทางไหน  
8.สอบถามเรื	องการที	นกัท่องเที	ยวใช้บริการสายการบินไปลงที	สนามบิน 
สมุย จะเกิดความเสี	ยงกบับริษทัมากนอ้ยเพียงใด 
 

กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี: 
1.กรรมการผูจ้ดัการได้ชี( แจงว่า ได้จดัตั( งบริษทัย่อยเพื	อประกอบธุรกิจรถ
ขนส่ง รวมไปถึงการให้บริการอาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ของสายการ
บินต่างๆ ไดเ้ดินทางอยา่งสะดวก โดยรับลูกคา้จากสนามบินไปยงัท่าเรือของ
บริษทั และส่งไปยงัที	พกั ตามโรงแรมและสถานที	ต่างๆ  
 

เหตุผลที	ได้จดัตั(งบริษทัย่อย เนื	องจากบริษทัเห็นวา่ในปีนี( ธุรกิจการเดินรถ
เพื	อรองรับการให้บริการอยา่งต่อเนื	องของบริษทั เป็นธุรกิจที	ค่อนขา้งมีการ
เติบโตสูง จึงไดจ้ดัตั(งบริษทัยอ่ยขึ(น   
 

โดยสังเกตได้จากการจองตัsวในระบบเว็บไซต์ของบริษัท จะมีการ
ให้บริการดงักล่าว โดยเฉพาะนกัท่องเที	ยวที	เดินทางดว้ยสายการบินแอร์
เอเชีย บริษทัมีการใหจ้องตัsวดงักล่าว 
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2. บริษทั อาร์พ.ี แวน ทรานสปอร์ต จาํกดั ซื(อรถตูเ้ป็นจาํนวน 2 คนั อีกส่วน
หนึ	งจะใหบ้ริการโดยรถตูร่้วมบริการ 
 

3. การขยายกิจการของบริษทั อาร์พี. แวน ทรานสปอร์ต จาํกดั ก็ขึ(นอยูก่บั
จาํนวนลูกคา้ และพนัธมิตรทางการคา้ว่าจะมีการส่งลูกคา้ให้แก่กนัมาก
นอ้ยแคไ่หน 
 

4. ในส่วนของประเด็นของพนกังานเรือจะมีโอกาสหยุดงานประทว้งหรือไม ่
บริษทัคอ่นขา้งมั	นใจในการดูแลเอาใจใส่พนกังาน รวมถึงสวสัดิการต่างๆ ที	มี
ให้ และค่าตอบแทนอื	นในการทาํงาน บริษทัจึงมั	นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์
ดงักล่าว  
ทั(งนี(  บริษทัได้มีพนัธมิตรกบัโรงเรียนต่างๆ ที	มีการฝึกอบรมพนักงานเรือ 
อาทิเช่น วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์,วิทยาลัยเทคนิคสตูล, วิทยาลัย
อาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ฯลฯ ซึ	 งเป็นพนัธมิตรในการหาบุคลากรใน
การทาํงาน รวมไปถึงการฝึกงาน 
 

5. บริษัทมั	นใจในผลประโยชน์ที	 มีให้แก่พนักงาน และสวสัดิการต่างๆ       
อันเป็นปัจจัยหลักในการหน่วงเหนี	ยวพนักงานให้อยู่กับบริษัทได้อย่าง
ยาวนาน 
 

6. บริษทัไดรั้บทราบการร้องเรียนดงักล่าว และเขา้ใจเป็นอยา่งดี แมว้า่เรือ
ของบริษัทจะเก่า แต่ก็มีการปรับปรุง บาํรุงดูแลรักษาอย่างสมํ	 าเสมอ 
เครื	องจกัรเรือกมี็การเปลี	ยนอะไหล่ รวมถึง การOverhaul เครื	องยนต ์
อย่างไรก็ดี แมต้วัเรือจะเก่า แต่เครื	องยนต์เรือไม่ได้เก่า บริษทัมีการซื(อ
เครื	องยนตม์าเปลี	ยนทุกๆ 3-4 ปี และมีการนาํเรือขึ(นอู่ซ่อมเรือเพื	อขึ(นคาน
เป็นประจาํตามรอบของการบาํรุงรักษา 
 

7. ตามที	ไดแ้จง้ในหนงัสือชี(ชวน วา่จะซื(อเรือ 1 ลาํ และภายหลงัไดแ้จง้ขอ
ซื(อเพิ	ม เป็น 2 ลาํ เนื	องจากบริษทัได้มีการหาเรือและได้ไปตรวจสอบที	
ประเทศกรีซ บริษทัเจา้ของเรือในประเทศกรีซตอ้งการขาย แต่เจา้หนี(ของ
บริษทัดงักล่าวไม่ยอม การเจรจาจึงไม่บรรลุขอ้ตกลง  ตอนนี(บริษทักาํลงั
มองหาเรือใหม่ในประเทศญี	ปุ่น และประเทศจีน จากการตรวจสอบราคา
คอ่นขา้งแพงกวา่เรือจากประเทศกรีซ  
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ในส่วนของเรื	 องการเปิดเส้นทางฝั	งอันดามัน บริษัทก็มีความสนใจ
อยากจะทาํ แต่ทั( งนี( ยงัคงติดปัญหาในเรื	 องข้อกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายสิ	 งแวดล้อม กฎหมายท้องถิ	น การทาํผลประเมินสิ	 งแวดล้อม
(EIA) ซึ	 งตอ้งใชเ้วลา และไม่ใช่เรื	องง่าย ทั(งนี(  ดว้ยบริษทัไดจ้ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ไมว่า่จะทาํการใดตอ้งโปร่งใส 
 

8. กรรมการผูจ้ดัการ แจง้วา่การเดินทางโดยสายการบิน ไปยงัสนามบิน
เกาะสมุยมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เมื	อเปรียบเทียบกบัการให้บริการของบริษทั
กบัสายการบินแอร์เอเชีย มีค่าใช้จ่ายที	ถูกมากกวา่ขึ(นอยูก่บัความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการเป็หลกั 
 

� นายวสันต์ พงษ์พทุธมนต์ ไดส้อบถามและแสดงความเห็นดงันี(  
ผูถื้อหุน้ 1.สอบถามเรื	องคู่แขง่ทางธุรกิจมีกี	ราย 

2.ระหวา่งคูแ่ขง่ทางธุรกิจ บริษทัเป็นผูน้าํหรือไม่ 
3.โอกาสในการขยายกิจการของบริษทัมีมากหรือไม่ 
4.บริษทัไดมี้การใหบ้ริการในฝั	งทะเลอนัดามนัหรือไม ่
5.เหตุใดจึงประสบปัญหาเรื	องการซื(อเรือ 
6.ประเทศไทยมีการผลิตเรือประเภทนี(หรือไม ่
7.ผลประกอบการไตรมาสแรกเป็นอยา่งไรบา้ง 
8.สาํหรับปี 2559 บริษทัมีเป้าหมายอยา่งไร 
9.ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นอย่างไรกับการขยายธุรกิจ จนไม่สนใจเรื	 อง
ตน้ทุนค่าใช้จ่าย อาจทาํให้กาํไรลดลง จึงอยากให้บริษทัสนใจเรื	 องการ
บริหารเรื	องคา่ใชจ่้ายดว้ย 
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี: 
1.ถา้เป็นธุรกิจเรือเฟอร์รี	  มีคูแ่ขง่เพียงรายเดียว 
2.บริษทัมีเรือมากกวา่ และมีการให้บริการทั(ง 2 เส้นทาง คือเส้นทางไปยงั
เกาะสมุย และไปยงัเกาะพะงนั 
3.บริษทัมีโอกาสในการขยายกิจการ แต่อยา่งไรกต็าม ก็จะมีอุปสรรคต่างๆ 
เช่นการซื( อเรือเฟอร์รี	 ไม่ได้ซื( อกันง่ายๆ มิใช่ว่ามีงบประมาณแล้วจะ
สามารถซื(อเรือเฟอร์รี	ไดท้นัที ประกอบกบัขนาดของเรือตอ้งเหมาะสมกบั
การรองรับของท่าเรือ ทั(งนี(  บริษทัไดมี้การเพิ	มจาํนวนเที	ยวเรือให้บริการ
ในทุกชั	วโมง  
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4. ตอนนี( อยู่ในระหว่างการศึกษาการให้บริการในทะเลฝั	งอนัดามนั ซึ	 ง
จะตอ้งใช้เวลา เนื	องจากการลงทุนจะตอ้งให้ชัดเจน เนื	องจากบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์การลงทุนจะตอ้งชดัเจนแน่นอน เช่นตอ้งมี
การเช่าทา่เรือมีระยะเวลาที	แน่นอน มีใบอนุญาตถูกตอ้งชดัเจน เป็นตน้ ซึ	 ง
เป็นเรื	องที	ตอ้งใชเ้วลา 
 

5. ในอดีตเรือในประเทศญี	ปุ่นมีจาํนวนมาก เนื	องจากประเทศญี	ปุ่นไม่มี
นโยบายในการสร้างสะพานข้ามเกาะ  แต่ปัจจุบนัมีการสร้างสะพาน
ระหวา่งเกาะ ทาํให้จาํนวนเรือดงักล่าวลดน้อยลง ประกอบกบัขนาดเรือ
เฟอร์รี	ของบริษทั เป็นขนาดปานกลาง ซึ	 งขนาดที	พอเหมาะส่วนใหญ่จะ
เป็นเรือจากประเทศญี	ปุ่น 
 

6. ส่วนใหญ่จะเป็นเรือบาร์จ ซึ	 งใช้ในการบรรทุกสินคา้ต่างๆ ซึ	 งจะมา
ดดัแปลงทาํเรือเฟอร์รี	ไมไ่ด ้เนื	องจากรูปแบบเรือไมเ่หมือนกนั 
 

7.  ผลประกอบการเป็นไปที	 น่าพึงพอใจ เนื	องจากเป็นช่วงเทศกาล
ท่องเที	ยว พร้อมกบัการเจริญเติบโตของเกาะพะงัน เพราะบริษัทเป็น
ผูป้ระกอบการเรือเฟอร์รี	 เส้นทางไปยงัเกาะพะงนัเพียงรายเดียวรวมถึงการ
ทอ่งเที	ยวระหวา่งเกาะเส้นทางเกาะสมุยไปยงัเกาะพะงนั เริ	มมีการขยายตวั
สูงขึ(น 
 

8. บริษทัตั(งเป้าหมายว่าบริษทัจะเติบโตมากกว่าปี 2558 โดยมีนโยบาย
ต่างๆ ที	บริษัทได้วางไว้ เช่น การเพิ	มจาํนวนเรือ, บริษัท อาร์พี.แวน 
ทรานสปร์ต จาํกดั สามารถให้บริการได้อยา่งครบวงจรและได้รับความ
นิยม ซึ	 งปัจจุบัน การให้บริการรถตู้ขาเข้าเกาะการบริการดี แต่การ
ใหบ้ริการรถตูข้าออกจากเกาะยงัไมดี่เทา่ที	ควร 
 

9. การลงทุนเป็นการลงทุนเพื	อในอนาคตขา้งหนา้ เมื	อมีการลงทุนเพิ	มขึ(น 
ก็ตอ้งมีต้นทุนเพิ	มขึ(น เพื	อการเติบโตของบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทัก็
จะต้องมีแผนในการทาํงานในการลงทุนเพื	อความเหมาะสมและความ
มั	นคงของบริษทั 
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� นายอนุ ว่องสารกจิ ไดส้อบถามและแสดงความเห็นดงันี(  
ผูถื้อหุน้ 1.อยากให้ผู ้บริหารวิเคราะห์ภาคการท่องเที	ยวของประเทศไทย ทั( ง

ภายในประเทศ และภายนอกประเทศ และทิศทางในอนาคตจะเป็นอยา่งไร  
2.ผู ้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น อยากให้มีการจัดทริปไปเยี	ยมชมการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัที	ภาคใต ้ และหวงัวา่การจดัการประชุมในครั( ง
ต่อไปอยากใหมี้การจดังานที	จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
3. มีความเห็นว่าบริษทัควรผลกัดันการขนส่งภาคโลจิสติกส์ให้มากขึ(น    
ไมท่ราบวา่บริษทัมีความเห็นอยา่งไร 
4.เนื	องจากบริษัทให้บริการเรือเฟอร์รี	 รายเดียวในเกาะพะงัน หาก
ผูใ้ช้บริการบนเกาะพะงนัมีความตอ้งบริการเรือขา้มไปยงัเกาะพะงนัมาก
ขึ(น มีความตอ้งการใชบ้ริการเพิ	มสูง บริษทัจะมีแผนรับมืออยา่งไร 
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี: 
1.กรรมการผูจ้ดัการ ชี(แจงวา่ การดาํเนินธุรกิจของบริษทั ไม่ไดเ้นน้ไปทาง
ภาคการทอ่งเที	ยวเพียงอยา่งเดียว แต่ 60-70% ของรายไดเ้กิดจากการขนส่ง
ภาคโลจิสติกส์ อาทิเช่น รถสินคา้ต่างๆของห้างสรรพสินคา้และตลาด, รถ
ขนส่งนํ( ามนัและแก๊ส,รถขนส่งอาหารสดต่างๆ รวมไปถึงรถบรรทุกวสัดุ
ก่อสร้างต่างๆ ซึ	 งรถบรรทุกเหล่านี( ที	ใช้บริการของบริษทัเป็นรายได้ที	
เกิดขึ(นอยา่งเป็นประจาํ จึงเห็นไดว้า่หากไม่มีการขนส่งรถบรรทุกต่างๆ ที	
กล่าวข้างตน้ จะส่งผลชัดเจนเรื	องรายได้ของบริษทัในช่วงนอกฤดูกาล
ทอ่งเที	ยว 
กรรมการผูจ้ดัการไดว้ิเคราะห์ภาคการท่องเที	ยวปัจจุบนัวา่ มีนกัท่องเที	ยว
จากประเทศมาเลเซียเพิ	มมากขึ(น รวมทั(งนกัท่องเที	ยวในกลุ่มรถมอเตอร์
ไซดบิ์uกไบท ์และสปอร์ทคาร์ มาเที	ยวเกาะสมุยและเกาะพะงนัเพิ	มจาํนวน
มากขึ(น ทั(งนี(  ในส่วนของภาคการทอ่งเที	ยวนอกประเทศนั(น ยงัไม่สามารถ
วเิคราะห์เนื	องจากหลายๆปัจจยัในประเทศ 
2.กรรมการผูจ้ดัการ ขอขอบพระคุณสาํหรับขอ้เสนอแนะดงักล่าว 
3.กรรมการผูจ้ดัการแสดงความคิดเห็นวา่  เนื	องจากรายไดจ้ากการขนส่ง
ภาคโลจิสติกส์ กขึ็(นกบัการกาํหนดคา่โดยสารของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี อนั
เป็นแบบขั(นบนัได ซึ	 งบริษทัไมส่ามารถปรับราคาไดต้ามความตอ้งการ แต่ 
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สิ	งที	บริษทัไดรั้บอยา่งเห็นไดช้ดั กล่าวคือ ไมว่า่ภาคการทอ่งเที	ยว หรือภาค
การขนส่งโลจิสติกส์ คือบริษทัมีจาํนวนลูกค้าและผูใ้ช้บริการที	มาใช้
บริการอยา่งแน่นอนสมํ	าเสมอ 
4. กรรมการผูจ้ดัการชี(แจงวา่ ปัจจยัหลกัหากมีความตอ้งการใชบ้ริการที	
เพิ	มสูงขึ(น บริษทัก็จาํเป็นที	จะตอ้งมีเรือเพิ	มเพื	อรองรับการให้บริการเพิ	ม
สูงขึ(น 
 

 

� นางสาวภาวนา ธงรัตนะ ไดส้อบถามและแสดงความเห็นดงันี(  
ผูถื้อหุน้ 1 . ช่วงนอกฤดูกาลท่อง เ ที	 ยว  บ ริษัท มีแผนในการ เพิ	ม ลูกค้าและ

นกัทอ่งเที	ยว อยา่งไร 
2. ไมท่ราบวา่บริษทัมีงบประมาณในการลงทุนสาํหรับปีนี(  ประมาณเทา่ไร 
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี: 
1. ดว้ยช่วงนอกฤดูกาลท่องเที	ยว มกัจะเป็นช่วงมรสุม มีฝนตกติดต่อกนั
เป็นระยะเวลานาน พร้อมทั(งอาจจะมีคลื	นลมแรง มีผลต่อการเดินทางและ
การทอ่งเที	ยวอยา่งชดัเจน คลื	นลมแรงกท็าํใหน้กัทอ่งเที	ยวไมอ่ยากเดินทาง 
ฝนตกกท็าํใหน้กัทอ่งเที	ยวเที	ยวไมส่ะดวกจึงมีความเห็นวา่ช่วงนอกฤดูกาล
ทอ่งเที	ยวบริษทัจะตอ้งใชช่้วงเวลาดงักล่าวในการปรับปรุงอาคาร สถานที	 
และเรือจะดีที	สุด เพื	อใหพ้ร้อมต่อการใหบ้ริการในฤดูกาลทอ่งเที	ยว 
2. กรรมการผูจ้ดัการชี(แจงวา่ บริษทัมีโครงการลงทุนแน่นอน แต่ดว้ยยงัไม่
สามารถสรุปตวัเลขไดช้ดัเจน เนื	องจากจะตอ้งรอตวัเลขค่าใช้จ่ายในการ
ซื(อเรือ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 
 

� นางสาวปิยมาศ จรัสโรจนังกูร ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี(  
ผูรั้บมอบฉนัทะ 1.สอบถามสัดส่วนการซื(อตัsวของลูกคา้ ระหว่างการขายผ่านระบบCall 

Booking,ขายผา่นเวบ็ไซต ์และอื	นๆ  
2.นํ(ามนัเชื(อเพลิงคิดเป็นกี	เปอร์เซ็นของตน้ทุน 
3.สอบถามเรื	องสิทธิประโยชน์ทางภาษีBOIมีวงเงินคงเหลือเทา่ไร 
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กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี: 
1.สัดส่วนการขายตัsวผ่านเว็บไซต์ ประมาณ 5%, ขายตัsวผ่านระบบCall 
Booking ประมาณ 3% ส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื( อตัsวผ่านหน้าเคาน์เตอร์ 
ประมาณ 80%โดยเฉพาะลูกค้าที	เดินทางโดยรถมกัจะซื( อตัsวผ่านหน้า
เคาน์เตอร์ 
2. เรื	องสัดส่วนนํ(ามนั ในอดีตคิดเป็นประมาณ 60%ของตน้ทุนทั(งหมด 
3.เนื	องจากคาํถามนี(  ลงรายละเอียดมากเกินไป จึงขอชี(แจงในภายหลงั 
 

� นายเอญิ สุริยะฉาย ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี(  
ผูถื้อหุน้ 1.อยากทราบวงเงินในการซื(อเรือเฟอร์รี	  ประมาณเทา่ไร 

2.ไม่ทราบว่าบริษทัจะสามารถประมูลการซื(อเรือได้แล้วเสร็จประมาณ
เมื	อไร 
3.เรื	องการต่อใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการทา่เรือเดินทะเล 
4.ไม่ทราบว่าบริษทัมีการทาํสัญญากบัรถบรรทุกสินคา้ขนาดใหญ่ที	ใช้
บริการของบริษทัเป็นประจาํหรือไม ่แลว้ราคาเป็นอยา่งไร 
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี: 
1. บริษทัวางแผนในการซื(อเรือ 2 ลาํประมาณ 250-300 ลา้นบาท แต่ดว้ย
เรื	องคา่เงินในต่างประเทศที	ไม่แน่นอน และยงัไม่สามารถตกลงซื(อขายได้
แน่นอน จึงยงัไม่สามารถระบุตวัเลขที	ชดัเจนได ้โดยบริษทัตั(งเป้าในการ
ซื(อเรือเฟอร์รี	 ต่อหนึ	งลาํไมใ่หเ้กิน 200 ลา้นบาท 
 

2.การประมูลซื(อขายเรือเฟอร์รี	  เป็นการแข่งขนัประมูลระดบัชาติ จึงไม่
สามารถระบุได้แน่นอนว่าจะแล้วเสร็จเมื	อไร เนื	องจากประกอบด้วย
หลายๆปัจจยัในการประมูลแขง่ขนั  
 

3.ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล จะหมดปลายปีนี(  แต่
เนื	องจากยงัไม่ถึงเวลาครบกําหนด ก็ยงัไม่สามารถดําเนินการได้ใน
ปัจจุบนั แต่บริษทัไดเ้ตรียมพร้อมในการต่อใบอนุญาตไวเ้รียบร้อยแลว้ 
 

4.บริษทัมีการทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัรถบรรทุกสินคา้ที	ใช้บริการของ
บริษทัอยา่งเป็นประจาํ ส่วนเรื	องราคาเป็นราคาตามปกติในการใหบ้ริการ 
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ไมมี่ผูใ้ดเสนอเรื	องอื	นใดต่อที	ประชุมเพื	อพิจารณา 

 
 
 
 
 
ประธานฯ กล่าวปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 
 
 
        บริษทั ทา่เรือราชาเฟอร์รี	  จาํกดั (มหาชน) 
 
 

...............................................................   
(นายธีรเดช ตงัประพฤทธิN กุล)  

ประธานที	ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 
 


