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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ของ
บริษทั ท่ าเรือราชาเฟอร์ รี& จํากัด (มหาชน)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประชุมเมือวันที 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรู ม อาคารโรงแรม ชั(น 2
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
ก่อนเริ&มการประชุ ม
บริ ษทั ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ฯ” ได้จดั ฉายวีดีทศั น์เกี ยวกับการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั
เริ&มการประชุ มเวลา 14.00 น.
บริ ษ ทั ได้ม อบหมายให้ นางสาวบงกช อธิ รัต น์ เป็ นผูด้ าํ เนิ นรายการ โดยได้แ จ้ง ให้ข ้อมู ล
เบื(องต้นของบริ ษทั ต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี(
- บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจํานวน
- ทุนชําระแล้ว
- แบ่งออกหุน้ สามัญจํานวน
- มูลค่าหุน้ ทีตราไว้หุน้ ละ

170 ล้านบาท
170 ล้านบาท
170 ล้านหุน้
1 บาท

โครงสร้ า งการบริ หารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษ ัท ซึ งเป็ นผู ้ก าํ หนดนโยบาย
ยุท ธศาสตร์ และกลยุท ธ์ ในการกํา หนดทิ ศทางของการดําเนิ นกิ จการของบริ ษ ทั โดยมีค ณะกรรมการบริ ษ ทั
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นเครื องมือ กลไก เพือให้การดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นไป
ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางของบริ ษทั
เพือให้การประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในส่ วนของการออกเสี ยงลงคะแนน
และระเบียบการปฏิบตั ิในทีประชุ ม จึงขอชี(แจงวิธีการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั(ง
กฎเกณฑ์ของทีประชุม เพือให้การประชุมดําเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย ครบถ้วน ตามกฏระเบียบและข้อบังคับ
ดังต่อไปนี(
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1. ผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นทีถื อ ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถลงคะแนนเสี ยงเห็ นด้วย/
ไม่เห็นด้วย/ หรื องดออกเสี ยงอย่างใดอย่างหนึงในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออก
เสี ย งลงคะแนนในแต่ ล ะวาระได้เ ว้น แต่ ใ นกรณี ข องผู ้ถื อ หุ ้ น ต่ า งประเทศซึ งแต่ ง ตั(ง
คัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนน
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสี ยงทีจะทําการ
ลงคะแนนเท่ า กับ จํา นวนหุ ้น ที ตนถื อ โดยใช้ใ บลงคะแนนที ได้รั บ ณ ตอนลงทะเบี ย น
กรณี หากการลงคะแนนแตกต่างไปจากทีกล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็ น
โมฆะ
2. ในการนับคะแนนเสี ยงจะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นทีลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง เท่านั(นโดยให้ผถู ้ ือหุ ้นทีได้ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงให้ยกมือขึ(น
เพือทีเจ้าหน้าทีจะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุ ปผลให้ทราบต่อไป ทั(งนี( การ
ลงคะแนนเสี ยงในการประชุ มครั(งนี( เป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนน
แบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั(งหมดเพือให้เกิดความโปร่ งใส
3. เพือให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นทีดี ดังนั(น
บริ ษ ทั จะเก็บ บัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุ ม ทั(งในกรณี เห็ นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ทั(งนี( ขอให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ กาเครื องหมายถูกลงในช่องเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ(น จากนั(น จะ
มีเจ้าหน้าที เดิ นไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพือนํา มาคํานวณคะแนนเสี ยงว่า มี
ผูถ้ ื อหุ ้น เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงเป็ นจํานวนเท่าไหร่ และเจ้าหน้าที
จะเก็บบัต รลงคะแนนที ลงคะแนนเสี ยงเห็ นด้ว ยในภายหลังทั(งหมด สํา หรั บ ท่ า น
ผูร้ ับมอบฉันทะทีไม่ได้รับบัตรลงมติต( งั แต่ลงทะเบียนนั(น หมายความว่า ผูถ้ ือหุ ้นได้ออก
เสี ยงลงมติในหนัง สื อมอบฉันทะนั(นแล้ว โดยมติ ดงั กล่าวจะระบุไ ว้สอดคล้องกับมติ ที
ผูถ้ ือหุน้ ในหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นทีเกียวข้องกับ
ระเบียบวาระนั(นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผูถ้ ือหุ ้นทีต้องการซักถามกรุ ณาแจ้งชื อ
และนามสกุ ล ให้ ที ประชุ ม ทราบก่ อ นซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ด้ว ยทุ ก ครั( งเพื อ
ประโยชน์ ใ นการจัด ทํา บันทึ ก การประชุ ม ในกรณี ที ผูถ้ ื อ หุ ้น มี ค าํ ถามหรื อ ความเห็ น ที
นอกเหนือจากวาระทีกําลังพิจารณาอยู่ บริ ษทั ขอความกรุ ณาไปสอบถามหรื อให้ความเห็น
ในวาระอืนๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
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ก่อนทีจะเริ มประชุม ผูด้ าํ เนินรายการกล่าวแนะนํากรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที
ปรึ กษาทางการเงินทีเข้าร่ วมประชุมในวันนี( ซึงประกอบด้วย
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายธีรเดช ตังประพฤทธิNกุล
นายชาตรี ศิริพานิชกร
นายอภิชาติ ชโยภาส
นายพานิช พงศ์พิโรดม
นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปัญญา
นายอภิชนม์ ชโยภาส

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผู้ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุ มเนื&องจากติดภารกิจ
1. พลเรื อเอกพีระจิตร์ สุ รักขกะ
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา
3. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล

รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสุ รพล ศรี เพ็ญ
2. นายจิตติพนั ธุ์ สกุลสุ รเอกพงศ์
3. นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานอํานวยการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อและเดินเรื อ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานแผนงานและการเงิน

ผู้สอบบัญชีทเี& ข้ าประชุ ม
1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
2. นายไกรสิ ทธิN ศิลปมงคลกุล
3. นางสาวอรวรรณ สุ วรรณหิรัญโชติ
ทีป& รึกษาทางการเงินทีเ& ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางสาวปิ นมณี เมฆมัณฑนา
2. นายตระกูล เฮงสกุล

ทีปรึ กษาทางการเงิน
ทีปรึ กษาทางการเงิน
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1.
2.
3.
4.

โดยกรรมการและผู้บริหารที&อยู่บนเวทีได้ แก่
ประธานกรรมการ
นายธีรเดช ตังประพฤทธิNกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชาตรี ศิริพานิชกร
กรรมการผูจ้ ดั การ
นายอภิชาติ ชโยภาส
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานแผนงานและการเงิน
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา

หลังจากนั(น ผูด้ าํ เนิ นรายการได้กล่าวเชิญ นายธี รเดช ตังประพฤทธิN กุล ทําหน้าทีเป็ นประธาน
ในทีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวตอนรับผูถ้ ือหุ ้น และผูร้ ับมอบฉันทะ เข้าสู่ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
2559
ประธานฯ กล่ า วตอนรั บ ผูถ้ ื อ หุ ้น และผูร้ ั บ มอบฉัน ทะทุ ก ท่า นที เข้า ร่ วมการประชุ ม สามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 และรายงานต่อทีประชุ มว่า ในการประชุมในวันนี(มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง
และรับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมรวม 76 ราย นับรวมจํานวนหุน้ ได้ 116,703,314 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 68.64
ของหุ ้นทีจําหน่ ายได้ท( งั หมดของบริ ษทั เป็ นอันครบองค์ประชุ ม โดยองค์ประชุ มตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดไว้ว่าต้องมีผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะมาประชุ ม
ไม่นอ้ ยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ ้นทีจําหน่ายได้ท( งั หมดของบริ ษทั
ประธานฯ จึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 เพือพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี(
วาระที& 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครั:งที& 1/2558
บริ ษทั ได้เสนอพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั(งที 1/2558 ซึ งประชุมเมือ
วันที 26 สิ งหาคม 2558 โดยบริ ษทั ได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุ มดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้วปรากฏรายละเอียดตามสิ งทีส่ งมาด้วย 1
โดยให้ทีประชุ มพิจารณารับรองไปทีละหน้า รวมทั(งหมด 4 หน้า เริ มจากหน้าแรก ไปจนถึ ง
หน้าสุ ดท้าย
และได้สอบถามผูถ้ ือหุ ้นว่าต้องการสอบถามหรื อให้ขอ้ คิดเห็นหรื อไม่ ซึ งมีขอ้ เสนอแนะสรุ ป
ได้ดงั นี(

 นายสุ ริยนต์ จิตราภัณฑ์
ผูถ้ ือหุน้

ให้แสดงความเห็นดังนี(
ได้แ สดงความคิ ด เห็ นในวาระดัง กล่ า วนี( โดยกล่ า วว่า เนื องจากวาระนี(
บริ ษทั ฯ เพิงจะได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าจึงไม่ทราบว่า
เมื อปี ที แล้ว บริ ษ ัท ได้ป ระชุ ม อะไร จะให้รั บ รองวาระนี( คงไม่ ไ ด้ จึ ง มี
ความเห็นว่า ขอเสนอให้ทีประชุมควรงดออกเสี ยงในวาระนี(
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ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ต้องการสอบถามหรื อให้ขอ้ คิดเห็นใดหรื อไม่ เมือไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ สอบถามหรื อให้ขอ้ คิดเห็นใด จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติในวาระนี(
มติทปี& ระชุ ม

ทีประชุ ม มีม ติรับ รองรายงานการประชุ มวิส ามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั( งที 1/2558 ซึ งประชุ ม เมือวันที
26 สิ งหาคม 2558 ตามทีเสนอด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี(
มติทลี& ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย

วาระที& 2

จํานวนเสียงทีล& งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
116,387,094
20,000
318,300
0

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีม& าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.7102
0.0171
0.2727
0

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงาน
และการเงิน นําเสนอข้อมูลวาระนี(ตอ่ ผูถ้ ือหุน้
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทารายงานสรุ ปข้อมูลผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2558 พร้อม
แสดงข้อมูลบนจอภาพ สรุ ปได้ดงั นี(กล่าวคือ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขายและบริ การ เท่ากับ 622.24 ล้านบาท
ต้นทุนขายและให้บริ การ 468.09 ล้านบาท บริ ษทั มีกาํ ไรขั(นต้นเท่ากับ 154.14 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 24.15%และรายได้อืน 16.03 ล้านบาท รวมรายได้ท(งั สิ( น 638.27 ล้านบาท
เมือนําต้นทุนขายและให้บริ การ รวมกับค่าใช้จา่ ยขายและบริ การ 13.77 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร 52.24 ล้านบาทคิดเป็ นค่าใช้จา่ ยรวมทั(งสิ( น 534.10 ล้านบาท
ส่ งผลให้บริ ษทั มีกาํ ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ เท่ากับ 104.17 ล้านบาท คิดเป็ น
16.32%เมือหักต้นทุนทางการเงิ น 14.23 ล้า นบาท บริ ษทั มีก าํ ไรก่อนหักภาษี เงิ นได้ เท่ากับ
89.94 ล้านบาท คิดเป็ น 14.09% มีคา่ ใช้จา่ ยภาษีเงินได้ เท่ากับ 11.63 ล้านบาท คิดเป็ น 1.82%
กําไรสําหรับปี 2558 เท่ากับ 78.30 ล้านบาท คิดเป็ น 12.27 % ส่ งผลให้บริ ษทั มีกาํ ไรต่อหุ ้น
พื(นฐาน เท่ากับ 0.57 บาท
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวียนประจําปี 2558 เท่ากับ 539.43 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 622.28 ล้านบาท
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทั(งสิ( น 1,161.71 ล้านบาท
หนี(สินหมุนเวียน เท่ากับ 115.96 ล้านบาท
หนี(สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 92.47 ล้านบาท
บริ ษทั มีหนี(สินรวมทั(งสิ( น 208.44 ล้านบาท
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 953.27 ล้านบาท
รวมหนี(สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 1,161.71 ล้านบาท
นางสาวจี รวัลย์ ธนันทาได้ช( ี แจงให้ที ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นทราบว่า วาระที 2 นี( เป็ นวาระที แจ้ง
เพือให้ทีประชุ มรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยงในวาะที 2 นี( และได้สอบถามผูถ้ ือหุ ้นว่า
ต้องการสอบถามหรื อให้ขอ้ คิดเห็นใดเพิมเติมหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อให้ขอ้ คิดเห็นใดเพิมเติม
มติทปี& ระชุ ม

ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2558

วาระที& 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2558 สิ:นสุ ด ณ วันที& 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงาน
และการเงิน นําเสนอข้อมูลวาระนี(ตอ่ ผูถ้ ือหุน้
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทาได้ช( ีแจงต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมแสดงข้อมูลบนจอภาพ ดังนี(
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,161 ล้านบาท
หนี(สินรวม เท่ากับ 208 ล้านบาท
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 953 ล้านบาท
รายได้จากการดําเนินงาน เท่ากับ 622 ล้านบาท
รายได้รวม เท่ากับ 638 ล้านบาท
กําไรสุ ทธิ เท่ากับ 78 ล้านบาท
กําไรต่อหุน้ เท่ากับ 0.57 บาท
และได้สอบถามผูถ้ ือหุน้ ว่าต้องการสอบถามหรื อให้ขอ้ คิดเห็นใดเพิมเติมหรื อไม่
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 นายมนตรี ร้ อยกรอง
ผูถ้ ือหุน้

ได้สอบถามและแสดงความเห็นดังนี(
ข้าพเจ้ามีขอ้ สังเกตว่าปี นี( เป็ นปี ทอง การท่องเทียวเจริ ญเติบโตมาก และ
นํ(า มันปรั บ ลดราคาลง แสดงว่า ต้นทุ น ของบริ ษ ทั ตํา รายได้ดี จึ ง ขอตั(ง
ข้อสังเกตว่า กําไรของบริ ษทั น้อยไปหรื อไม่
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา ได้ ชี:แจงว่า
เนืองจากรายได้หลักจากการบริ การของบริ ษทั ถูกกําหนดราคาค่าโดยสาร
ตามประกาศของจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ซึ งราคาค่าโดยสารก็จะขึ(นกับอัตรา
ราคาค่านํ(ามัน เพราะฉะนั(นเมือราคานํ(ามันมีราคาลดลง ต้นทุนของบริ ษทั
ตําลง ก็จะมีผลทําให้ราคาค่าบัตรโดยสารปรับราคาลงด้วย แสดงให้เห็ น
ว่า แน้ว โน้ม ของราคาค่ า โดยสาร กับ ราคานํ(า มัน จะเป็ นไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน
โดยเสริ ม ว่า หากมี จ าํ นวนผูใ้ ช้บ ริ ก ารมากขึ( น ก็จะเป็ นส่ วนที จะทํา ให้
บริ ษทั มีกาํ ไรมากขึ(น

 นายอนุ ว่องสารกิจ
ผูถ้ ือหุน้

ได้สอบถามและแสดงความเห็นดังนี(
1.การที นํ(า มัน ลดลง จะทํา ให้ต้น ทุ น ทางการเงิ น ของบริ ษ ัท ลดลงได้กี
เปอร์ เซ็นต์เพราะว่าราคานํ(ามันในปี ทีผ่านมาลดลงค่อนข้างเยอะ จึงอยาก
ทราบว่าจะมีผลให้บริ ษทั มีกาํ ไรเพิมขึ(นมากน้อยเพียงใด
2.ไม่ท ราบว่า บริ ษทั ทําประกันไว้ใ นรู ป แบบไหน เมือเกิ ดอุบ ตั ิเหตุแล้ว
สามารถเคลมอย่า งไร ได้ข่ า วว่า บริ ษ ทั มี เ รื องอุ บ ตั ิ เหตุ ไม่ท ราบว่า เป็ น
อย่างไรบ้าง
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา ได้ ชี:แจงว่าคําถามของผู้ถือหุ้นข้ อที& 1. ดังนี:
1. ตามทีรายงานไปในคําถามทีผ่านมา ตัวแปรหลักเมือต้นทุนตําลง จะทํา
ให้ประหยัดไปได้ในระดับหนึง แต่ดว้ ยราคาเพดานค่าโดยสารซึ งประกาศ
โดยจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี น( นั เมือปรับราคาค่าโดยสารก็จะมีราคาเพดาน
ของประกาศจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี กาํ หนดไว้ ไม่วา่ จะปรับขึ(นหรื อปรับลง
หมายความว่ามีเพดานกํากับอยู่ จึงเป็ นตัวแปรทีเปลียนแปลงไปตามกัน
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ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการชี:แจง
ข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นในข้ อที& 2. ดังนี:
2. บริ ษทั ได้มีการทําประกันภัยเรื อทุกลํา และคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร รวมไปถึง
ทรัพย์สินบริ เวณท่าเรื อ
ในส่ ว นของอุ บ ัติเ หตุ ที เกิ ดขึ( นที ผ่า นมา เมื อคํา นวณแล้วไม่ถึ ง 1%ของ
รายได้รวมของบริ ษทั ซึ งอุบตั ิเหตุทีเกิดขึ(นครั(งหลังสุ ด เรื อเฟอร์ รีชนกับ
เรื อประมงจับปู เมือตรวจสอบจากหลักฐานทั(งสองฝ่ าย ไม่มีการดําเนินคดี
ใดๆ แต่บ ริ ษทั ได้ให้การช่ วยเหลื อแก่ผูป้ ระสบอุบตั ิ เหตุ ด้วยการให้เงิ น
ช่วยเหลือจากการประสบอุบตั ิเหตุดงั กล่าวเพียงเล็กน้อยจากทีผูป้ ระสบ
อุบตั ิเหตุขอมา ทําให้เรื องราวจบลงด้วยดี และขอยืนยันว่าบริ ษทั มีประกัน
ตามกฎหมายคุม้ ครองเรื อและท่าเรื อ
 นางสาวภาวนา ธงรัตนะ
ผูถ้ ือหุน้

ได้สอบถามและแสดงความเห็นดังนี(
1.ขอสอบถามผูบ้ ริ หารว่า ในปี 2557 บริ ษ ทั มี รายได้รวมประมาณ 676
ล้านบาท และในปี 2558 มีรายได้ลดลงประมาณ 50 ล้านบาท อยากทราบ
ว่าผลกระทบหลักต่อรายได้ของบริ ษทั คืออะไรบ้าง พอจะชี(แจงได้หรื อไม่
และสิ งเหล่านี(จะเกิดขึ(นในปี 2559 นี(อีกหรื อไม่
2. เนื องจากธุ รกิ จของบริ ษทั โดยเฉพาะบุคลากรเกี ยวกับการเดินเรื อทีมี
ความสําคัญกับบริ ษทั มีการถือหุน้ บริ ษทั หรื อบริ ษทั มีนโยบายให้พนักงาน
ถือหุน้ บริ ษทั หรื อไม่
3. อยากให้ผบู ้ ริ หารฉายภาพบริ ษทั ในปี นี( เนืองจากปี นี(กระทรวงท่องเทียว
ผลักดันให้ประเทศไทยมีนกั ท่องเทียวเพิมขึ(น และมีประโยชน์ต่อบริ ษทั
ไม่มากก็นอ้ ย จึงอยากทราบว่าปี นี(บริ ษทั มีแผนธุรกิจทีจะเติบโตอย่างไร
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี:
1. ด้วยราคาค่าโดยสารของบริ ษทั นั(น เป็ นลักษณะขั(นบันได ถ้าเวลาราคา
นํ(ามันลดลง ราคาค่าโดยสารของบริ ษทั ก็ตอ้ งปรับลดลงด้วย ในส่ วนของ
ต้นทุนในการประกอบการ (Operating Cost) โดยเฉพาะค่าแรง และค่า
อะไหล่ ในช่ วงปี 2558 มีตน้ ทุนค่อนข้างสู ง เนื องจากการแข่งขันในการ
สรรหาสู งขึ(น แต่สาํ หรับปี 2559 นี( บริ ษทั ได้วางแผนไว้ 2 อย่าง คือ ได้เปิ ด
เส้ นทางเกาะสมุ ย – เกาะพะงัน เมื อเดื อนธันวาคม ที ผ่า นมา เพือเฉลี ย
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ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินกิจการ(Overhead cost) นอกจากนี( บริ ษทั มีแผนใน
การควบคุมต้นทุนในการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพดียงขึ
ิ (น
2. ช่วงนี( บริ ษทั ยังไม่มีนโยบาย Stock Incentive ให้แก่พนักงาน แต่ใน
ขณะเดี ย วกันบริ ษทั ได้ดูแลพนัก งานเหมื อนลูก นอกจากความเป็ นอยู่ที
จะต้องอยูก่ บั เรื อเรา บริ ษทั ได้มีการเพิมความรู ้ทกั ษะการศึกษา โดยเฉพาะ
หลัก สู ตรสําคัญของกรมเจ้า ท่า ไม่ว่า จะเป็ นหลัก สู ตร STCW,หลัก สู ตร
ความปลอดภัย รวมทั(งการฝึ กซ้อมความปลอดภัย ซึ งขั(นตําบริ ษทั จะมีการ
ฝึ กซ้อมความปลอดภัยปี ละ 2 ครั(ง และบริ ษทั ก็จะมีการซักซ้อมภายในของ
บริ ษทั เอง และมีคู่มือแผนฉุ กเฉิ น พร้อมทั(งบริ ษทั มีมาตรการสุ่ มตรวจเรื อ
แต่ละลํา ว่ารู ้และเข้าใจแผนการทํางานหรื อไม่ เช่น เมือเกิดเหตุข( ึน จะต้อง
ทําอย่างไร จะต้องแจ้งทีไหน เป็ นต้น
บริ ษทั จึงมันใจว่า พนักงานของบริ ษทั จะอยูก่ บั บริ ษทั เนื องจากการดูแล
บุคลากรทีดีของบริ ษทั ไม่วา่ จะเรื องเงินเดือนสวัสดิการและความเอาใจใส่
พนักงาน
3. ในข้อนี( ขออนุญาตไปตอบในวาระอืนๆ
 นางสุ วนุช เจริญสวัสดิEพงศ์
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ได้แสดงความเห็นดังนี(
มีขอ้ เสนอแนะให้บริ ษทั มีการทําข้อมูล Power Point ผลการดําเนินงานใน
ปี ทีผ่านมาเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายของปี ทีแล้ว เพือให้ทราบว่าบริ ษทั ได้
เดิ น ไปถึ ง เป้ าหมายในปี นั( นได้ ห รื อไม่ มี อุ ป สรรคใดที ไม่ ส ามารถ
ดําเนินงานได้ตามเป้ าหมาย เพือให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบข้อมูลนี(ได้
ประธานฯ และผู้บริหาร
ขอขอบพระคุณในข้อเสนอแนะดังกล่าว

 นายวสั นต์ พงษ์ พทุ ธมนต์
ผูถ้ ือหุน้

ได้สอบถามและแสดงความเห็นดังนี(
1.หลังจากทีบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาดูแล้ว
ในไตรมาสสุ ดท้ายทีผ่านมา ดูไม่ค่อยดี จึงมีขอ้ สงสัยว่าปี ทีแล้วเรื องการ
ท่องเทียวเป็ นจุดทีดี และต่อเนื องมาถึงขณะนี( การท่องเทียวดี แต่รายได้
ของบริ ษทั ตก กําไรลดลง จึงขอทราบรายละเอียดเหตุผลดังกล่าว
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2. ด้วยบริ ษทั มีความชํานาญในการขนส่ งการท่องเทียว และส่ วนหนึ งก็
เกียวกับการขนส่ งโลจิสติกส์ (logistics)บริ ษทั มีแผนงานทีจะขยายในปี นี(
และปี ถัดๆไป อย่างไร
3. ทําไมรายได้สุทธิถึงลดลงได้ขนาดนี(
4. มีการแจ้งว่าจะซื(อเรื อ 2 ลํา ไม่ทราบว่าซื(อเรื อสําเร็ จแล้วหรื อไม่ จะซื(อปี
นี(หรื อไม่
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี:
1.ด้วยไตรมาสที 4 นั(น ปกติเป็ นช่วงโลว์ซีซนั เนื องจากจะมีมรสุ มเข้ามา
หลังช่วงเทศกาลกินเจทุกๆปี และทุกปี สามารถดูได้วา่ ไตรมาส 4 รายได้
จะไม่คอ่ ยสู ง และมรสุ มปี ทีผ่านมามีผลต่อการท่องเทียว เป็ นปั จจัยสําคัญที
ทํา ให้นัก ท่องเทียวขาดหายไป คื อนัก ท่องเทียวฝั งยุโรป ซึ งก่ อนหน้า นี(
นักท่องเทียวกลุ่มนี( มกั จะมาในช่วงไตรมาส 4 แต่ปีทีผ่านมามีจาํ นวนน้อย
แต่กม็ ีกลุ่มทัวร์ชาวจีน ซึงจะมาช่วงเดือนธันวาคม จึงทําให้ไตรมาส 4 การ
ท่องเทียวดีแค่เดือนเดียว ประกอบกับด้วยการท่องเทียวฝังอันดามัน และ
ฝั งอ่า วไทย ไม่เหมื อนกัน เนื องจากช่ วง เดื อนตุ ลาคม – เดื อนธันวาคม
ฝังอ่าวไทยจะมีมรสุ มเป็ นอย่างมาก
2.ในข้อนี( ขออนุญาตไปตอบในวาระอืนๆ
3.ส่ วนหนึงเกิดจากค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึ(น ค่าแรงงานคน และปลายปี ทีผ่านมาก็
ได้มี ก ารเอาเรื อขึ( นคาน ซึ งปกติ ช่ วงหน้า มรสุ มบริ ษ ทั จะนํา เรื อขึ( นคาน
ค่าใช้จ่ายปลายปี ก็จะมากขึ(น ส่ วนต้นปี บริ ษทั ไม่ค่อยมีโอกาสนําเรื อขึ(น
คาน เนืองจากต้องนําเรื อมาหารายได้ ประกอบกับเรื อของบริ ษทั เป็ นเรื อ
เก่า จึงต้องมีคา่ ใช้จา่ ยในการซ่อมแซมบํารุ งรักษา บริ ษทั จึงมีความจําเป็ นที
จะต้องซื(อเรื อเพิม
4.บริ ษทั มีแผนจะซื(อเรื อในปี 2559 นี( ซึ งขณะนี(อยูใ่ นระหว่างการเจรจาซื( อ
เรื อมือสอง ด้วยเป้ าหมายหลักของบริ ษทั คือการซื( อเรื อ แต่ติดอุปสรรค
เรื องเจ้าของเรื อ และประเทศทีบริ ษทั จะไปซื( อเรื อมีปัญหา รวมทั(งขนาด
ของเรื อทีจะนํามาใช้น( นั ต้องเป็ นขนาดพิเศษเฉพาะเท่านั(น
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 นายอนุวตั ชินพิริยะ
ผูถ้ ือหุน้

ได้แสดงความเห็นเกียวกับบัตรลงคะแนนดังนี(
มีความเห็นเกียวกับบัตรลงคะแนนว่าค่อนข้างเอียง ทําให้เขียนลําบากมาก
ขอให้ตรวจสอบและดูให้ดีข( ึนครับ
ประธานฯ และผู้บริหาร
ขอขอบพระคุณในข้อเสนอแนะดังกล่าว

เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อให้ขอ้ คิดเห็นใดขอเชิญผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนน
มติทปี& ระชุ ม ทีประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2558 สิ( นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558ตามทีเสนอด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี(
มติทลี& ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย

วาระที& 4

จํานวนเสียงทีล& งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
116,711,416
0
20,000
0

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีม& าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.9829
0
0.0171
0

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุ ทธิและจ่ ายเงินปันผล
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานและ
การเงิน นําเสนอข้อมูลวาระนี(ตอ่ ผูถ้ ือหุน้
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา ชี(แจงต่อทีประชุมว่า เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด และข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้บริ ษทั จักต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ในแต่ละปี ไว้เป็ นทุน
สํา รองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี จนกว่า ทุ นสํารองนี( จะมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ซึงปัจจุบนั บริ ษทั มีเงินสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนทั(งสิ( น 17,000,000 บาท ครบตามจํานวน
ขั(นตําของเงินทุนสํารองตามทีกฎหมายกําหนดไว้
โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็ นไม่จดั สรรเงิ นสํารองตามกฎหมายจากผลประกอบการ
บริ ษทั ปี 2558
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ในส่ วนของการจ่ายเงินปันผล บริ ษทั เสนอจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นงวดสิ( นปี ประจําปี 2558
ในอัตรา 0.82 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นจํานวนเงินทั(งสิ( น 139.40 ล้าน(จากกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2558
และกําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรรยกมาต้นงวดปี บัญชี 2558)
โดยบริ ษทั จะกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นวันที 4 พฤษภาคม 2559 และกําหนดรายชื อ
ผูม้ ีสิทธิ รับเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น(Record Date)ในวันที 21 เมษายน 2559 และรวบรวม
รายชื อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยปิ ด
สมุดทะเบียนในวันที 22 เมษายน 2559
โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นเสนอทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นควรอนุ มตั ิการจ่ายปั นผล ตามที
คณะกรรมการเสนอ
จึงขอเชิญผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
 นายอนุวตั ชินพิริยะ
ผูถ้ ือหุน้

ได้สอบถามและแสดงความเห็นดังนี(
บริ ษ ทั มี กาํ ไรน้อยลง แต่ท าํ ไมจ่า ยเงิ นปั นผลจํา นวนมากให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น
ขอทราบเหตุผล
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี:
สาเหตุทีบริ ษทั จ่ายเงินปั นผล เนื องจากปี นี( บริ ษทั ต้องการคืนกําไรให้กบั
ผูถ้ ื อหุ ้นทีอยู่กนั มาหลายปี ซึ งไม่ได้ผลการตอบแทนเท่าที ควร และการ
ขยายงานนับแต่วนั นี( ไปนั(น บริ ษทั มีความเห็นว่ามีเงินพอสมควรแล้ว ซึ ง
หากจะถามว่า ปี หน้า บริ ษ ัท จะนํา กํา ไรสะสมมาจ่ า ยหรื อ ไม่ น( ัน ก็ ต้อ ง
พิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั ก่อนว่าจะมีทิศทางเป็ นอย่างไร
จากทีเรี ยนให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ ใช่วา่ การท่องเทียวดีแล้วจะทําให้เศรษฐกิจดี
ด้วยนั(น ก็ข( ึนอยูก่ บั หลายปัจจัยประกอบกัน

 นางสาวภาวนา ธงรัตนะ
ผู้ถือหุ้น

ได้สอบถามและแสดงความเห็นดังนี(
ขอสอบถามผูบ้ ริ หารว่า การทีบริ ษทั ใช้เงินกําไรสะสมในการจ่ายปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น แสดงว่าเงินจาก IPO ของบริ ษทั เพียงพอสําหรับการลงทุน
ไม่ ว่า จะเป็ นการซื( อ เรื อ หรื อ ปรั บ ปรุ ง ท่ า เรื อ ให้มี พ(ื น ที เช่ า มากขึ( น ขอ
สอบถามว่าเงินเพียงพอหรื อไม่
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี:
บริ ษทั ขอยืนยันว่าเงินเพียงพอ
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เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อให้ขอ้ คิดเห็นใดขอเชิญผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนน
มติทปี& ระชุ ม ทีประชุมมีมติอนุมตั ิไม่ต(งั เงินสํารองตามกฎหมายเพิมเติมในปี 2558 เนืองจากบริ ษทั ได้ต( งั เงิน
สํารองตามกฏหมายไว้เป็ นจํานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว และอนุ มตั ิจ่ายเงิ น
ปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ในอัตรา 0.82 บาทต่อหุ น้ รวมเป็ นจํานวนเงินทั(งสิ( น 139.40 ล้านบาท (จาก
กําไรสุ ทธิ ประจําปี 2558 และกําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรรยกมาต้นงวดปี บัญชี 2558)โดยจ่ายจากกําไรของ
กิจการทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ ้นละ 0.45บาท ซึ งผูถ้ ือหุ ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่
ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้ และจ่ายจากกําไรของกิจการทีเสี ยภาษี
เงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุน้ ละ 0.37 บาท
โดยกําหนดจ่า ยเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นวันที 4 พฤษภาคม 2559 และกําหนดรายชื อผูม้ ี สิ ท ธิ รับ เงิ นปั นผล
ดังกล่า วข้างต้น(Record Date)ในวันที 21 เมษายน 2559 และรวบรวมรายชื อผูถ้ ื อหุ ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที 22 เมษายน 2559ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี(
มติทลี& ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย

วาระที& 5

จํานวนเสียงทีล& งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
116,701,415
30,001
0
0

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีม& าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.9743
0.0257
0
0

พิจารณาเลือกตั:งกรรมการแทนกรรมการทีค& รบกําหนดออกตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา นําเสนอข้อมูลวาระนี(ตอ่ ผูถ้ ือหุน้
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา นําเสนอให้ทีประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
และข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตํา แหน่ งตามวาระในการประชุ ม
สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจํา ปี ในอัต ราหนึ งในสามของจํา นวนกรรมการทั(ง หมด จึ ง จํา เป็ นต้อ ง
พิจารณาเลือกตั(งกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ หรื อเสนอแต่งตั(งกลับเข้าดํารง
ตําแหน่งอีกวาระ
สําหรับปี 2559 กรรมการครบกําหนดออกตามวาระมีดงั นี(
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ชือ
ตําแหน่ง
1 นายอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2 นายพานิช พงศ์พิโรดม กรรมการและกรรมการอิสระ
3 นายพรชัย วิริยะธนะสกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ทั(งนี( คณะกรรมการซึ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอทีประชุมเพือ
พิจารณาให้กรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระประจําปี 2559 จํานวน 3 ท่าน กลับเข้าดํารง
ตําแหน่ งกรรมการทุกตําแหน่ งของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ ง โดยประวัติของกรรมการทั(ง 3
ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ งทีส่ งมาด้วย 3
ในโอกาสนี(ขอเรี ยนเชิญกรรมการซึ งครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระซึ งเป็ นผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในวาระนี( ออกจากทีประชุ มจนกว่าจะแล้วเสร็ จการพิจารณาการประชุ มในวาระนี(
เพือปฎิ บตั ิตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิ จการทีดี และให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้ลงคะแนนเสี ยงอย่า ง
อิสระ
และในวาระดังกล่าวนี( ขอเชิญผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
 นางสาวปิ ยมาศ จรัสโรจนังกูร ได้แสดงความคิดเห็นดังนี(
ผูร้ ับมอบฉันทะ
โดยวาระนี(ขอเสนอให้เลือกตั(งกรรมการทีละท่าน สอบถามผูถ้ ือหุน้ และ
เก็บคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคล
ประธานและผู้บริหาร
ขอขอบพระคุ ณ ในข้ อ เสนอแนะดัง กล่ า วเห็ น ชอบและดํา เนิ น การ
ลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคล
มติทปี& ระชุ ม ทีประชุ มมีม ติอนุ มตั ิแต่ง ตั(งกรรมการทีครบกํา หนดออกตามวาระทั(ง 3 ท่าน คือ นายอนันต์
เกตุพิทยา นายพานิ ช พงศ์พิโรดมและนายพรชัย วิริยะธนะสกุล กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั ต่ออีก
วาระหนึง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี(
1. นายอนันต์ เกตุพิทยา
มติทลี& ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย

จํานวนเสียงทีล& งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
116,727,116
1,100
3,200
0

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีม& าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.9963
0.0009
0.0027
0
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2.นายพานิช พงศ์พิโรดม
มติทลี& ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย

จํานวนเสียงทีล& งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
116,727,216
1,000
3,200
0

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีม& าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.9964
0.0009
0.0027
0

3.นายพรชัย วิริยะธนะสกุล
มติทลี& ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย

วาระที6&

จํานวนเสียงทีล& งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
116,727,216
1,000
3,200
0

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีม& าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.9964
0.0009
0.0027
0

พิจารณาอนุมัติการเพิม& จํานวนกรรมการ และแต่ งตั:งเป็ นกรรมการอิสระ
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา นําเสนอข้อมูลวาระนี(ตอ่ ผูถ้ ือหุน้
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา นําเสนอให้ทีประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบให้นาํ เสนอ
ต่อทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพือพิจารณาอนุ มตั ิเพิมจํานวนกรรมการ จาก 9 ท่าน เป็ น 10 ท่าน โดย
แต่งตั(งกรรมการเพิม 1 ท่าน คือ นายธงทอง จันทรางศุ ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการ
อิสระ เนืองจากเป็ นบุคคลทีมีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯและเป็ นบุคคลทีไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็ นหุ ้นส่ วนหรื อกรรมการ
ในบริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั อืน ซึ งประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน
กับบริ ษทั ฯ
โดยประวัติของนายธงทอง จันทรางศุ ปรากฏรายละเอียดตามสิ งทีส่ งมาด้วย 4
ขอเชิญผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
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 นายวสั นต์ พงษ์ พทุ ธมนต์
ผูถ้ ือหุน้

ได้สอบถามและแสดงความเห็นดังนี(
ขอทราบสาเหตุทีแต่งตั(ง นายธงทอง จันทรางศุ มีประโยชน์ในแง่ไหน กับ
ธุรกิจของบริ ษทั
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี:
เนื องจากบริ ษทั ยังไม่มีผชู ้ าํ นาญการทางด้านกฎหมายมหาชนโดยเฉพาะ
และไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายสิ งแวดล้อม กฎหมายท้องถิ น รวมทั(งกฎหมาย
อี ก มากมายที จะเกิ ด ขึ( น ในอนาคต ซึ งยัง เป็ นจุ ด อ่ อ นของบริ ษ ัท ทั(ง นี(
นอกจากพ.ร.บ.เดินเรื อในน่านนํ(าไทย บริ ษทั ยังต้องดําเนินกิจการภายใต้
กฎหมายอี ก มากคณะกรรมการจึ ง เห็ นควรปิ ดจุ ดอ่อนดัง กล่ า ว เพือการ
ดําเนิ นธุ รกิจบริ ษทั จําเป็ นต้องมีผเู ้ ชี ยวชาญให้ความเห็น พร้อมทั(งเป็ นคน
กลาง อันเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้

 นายอนุ ว่องสารกิจ
ผูถ้ ือหุน้

ได้สอบถามและแสดงความเห็นดังนี(
ไม่ทราบว่านายธงทอง จันทรางศุ จะมีเวลามาประชุ มหรื อไม่ เนื องจากมี
ความเห็ นว่าท่านมีงานมาก ซึ งไม่แน่ ใจว่าการประชุ มของบริ ษทั จะต้องไป
ประชุมทีจังหวัดสุ ราษฎร์ธานีหรื อไม่
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี:
ท่านได้แจ้งไว้ว่ามีเวลาให้แน่ นอน เนื องด้วยเห็ นว่าบริ ษทั ประกอบธุ รกิ จมี
ธรรมาภิบาลสู งและประกอบกิจการต่อเนืองมายาวนาน ท่านจึงอยากเป็ นส่ วน
หนึงขององค์กร และอยากทําให้บริ ษทั มันคง ก้าวหน้าต่อไป

เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อให้ขอ้ คิดเห็นใดขอเชิญผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนน
มติทปี& ระชุ ม ทีประชุมมีมติอนุมตั ิเพิมจํานวนกรรมการ จาก 9 ท่าน เป็ น 10 ท่าน โดยแต่งตั(งกรรมการเพิม 1
ท่าน คือ นายธงทอง จันทรางศุ ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี(
มติทลี& ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย

จํานวนเสียงทีล& งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
116,722,116
0
4,200
5,100

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีม& าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.9920
0
0.0036
0.0044
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วาระที& 7

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา นําเสนอข้อมูลวาระนี(ตอ่ ผูถ้ ือหุน้
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา นําเสนอให้ทีประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบให้นาํ เสนอ
ต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ซึ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
เงินเดือน โบนัส เบี(ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอืน เป็ นจํานวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000
บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี(
ก) ค่าเบี(ยประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการทีเข้าร่ วมประชุมกรรมการ
บริ ษทั
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็ นราย
เดือนตามระยะเวลาทีดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
โดยระเบียบวาระนี( จะต้องได้รับการรับรองด้วยเสี ยง 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั(งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึงเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ขอเชิญผูถ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็น
 นายสมชาติ วงศ์ วฒ
ั นศานต์
ผูถ้ ือหุน้

ได้สอบถามและแสดงความเห็นดังนี(
เนืองจากได้ตรวจสอบจากหนังสื อเชิญประชุ มให้มาลงคะแนน ไม่มีขอ้ มูลว่า
กรรมการคนใดเข้าประชุมหรื อไม่เข้าประชุมบ้าง เพือจะได้ทราบว่ากรรมการ
ได้สละเวลาในการเข้ามาประชุ ม หรื อให้ความสนใจในงานบริ ษทั มากน้อย
เพียงไร เพือใช้ประกอบในการลงมติการให้คา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษทั
นางสาวจี ร วัล ย์ ธนั น ทารองกรรมการผู้ จั ด การ สายงานแผนงานและ
การเงิน ได้ ชี:แจงว่า
ขอเรี ยนชี( แจงให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบว่า ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจํา ปี
2558 (แบบ 56-1) หัวข้อเรื องโครงสร้ างการจัดการ ได้ระบุ รายละเอีย ด
เรื องการประชุ ม ของคณะกรรมการไว้เ ป็ นที เรี ยบร้ อ ยแล้ว สามารถ
พิจารณาจากรายละเอียดดังกล่าวได้

 นางสุ วนุช เจริญสวัสดิEพงศ์
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ได้สอบถามและแสดงความเห็นดังนี(
ขอสอบถามว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการ รวมค่าเบี(ยประชุ มหรื อไม่
หรื อค่าเบี(ยประชุมไม่ได้รับ ได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือน ซึ งไม่แน่ใจ
ว่าได้ท(งั สองอย่าง หรื อได้อย่างใดอย่างหนึง
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กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี:
กรรมการผูจ้ ดั การได้ช( ี แจงว่า คณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับผลตอบแทนใน
รู ปแบบของค่ าเบี( ย ประชุ ม ทุุ กครั( งที มี ก ารประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท
ในส่ วนของคณะกรรมการตรวจสอบซึ งได้สละเวลามาตรวจสอบเอกสาร
ต่างๆ และให้ความเห็น บริ ษทั ได้ให้ผลตอบแทนในรู ปแบบของรายเดือนด้วย
เมือไม่ผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความเห็นเพิมเติม บริ ษทั ได้ขอเชิญผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนน
มติทปี& ระชุ ม ทีประชุ มมีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ตามทีเสนอซึ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เพียง เงินเดือน โบนัส เบี(ยประชุ ม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอืน เป็ นจํานวนรวมคงเดิ มคือ ไม่เกิ น
5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี(
ก) ค่าเบี(ยประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการทีเข้าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษทั
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือนตาม
ระยะเวลาทีดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบด้วยคะแนนเสี ยงดังนี(
มติทลี& ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย

วาระที& 8

จํานวนเสียงทีล& งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
116,725,216
0
6,200
0

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีม& าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.9947
0
0.0053
0

พิจารณาแต่ งตั:งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2559
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา นําเสนอข้อมูลวาระนี(ตอ่ ผูถ้ ือหุน้
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา นําเสนอให้ทีประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบให้นาํ เสนอ
ต่ อ ที ประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น เพื อพิ จ ารณาแต่ ง ตั(ง ผูส้ อบบัญ ชี ดัง ต่ อ ไปนี( จาก บริ ษ ัท พี วี ออดิ ท จํา กัด เป็ น
ผูต้ รวจสอบบัญชีประจําปี 2559
• นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 4917
• นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 7147
• นายไกรสิ ทธิN ศิลปมงคลกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 9429
• นางสาวเขมนันท์ ใจชื(น ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 8260
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หรื อผูส้ อบบัญชี ได้รับอนุ ญาตท่านอืนภายในสํานักงานเดี ยวกัน แห่ งบริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด
และเห็นควรอนุมตั ิแต่งตั(งผูส้ อบบัญชีในอัตราค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 จํานวน 1,300,000 บาทต่อปี
ขอเชิญผูถ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็น
 นางสาวปิ ยมาศ จรัสโรจนังกูร ได้แสดงความคิดเห็นดังนี(
ผูร้ ับมอบฉันทะ
ขอสอบถามการขึ(นค่าสอบบัญชี ทีเพิมขึ(นคิดเป็ น 35% จากปี 2558 และเหตุ
ใดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ถึงได้เพิมขึ(นจากเดิมปี 2558 ไตรมาส
ละ 150,000 บาท แต่ปี 2559 เพิมขึ(นเป็ นไตรมาส ละ 180,000 บาท ขอทราบ
เหตุผลถึงสาเหตุการเพิมค่าตอบแทนดังกล่าว
นายชาตรี ศิริพานิชกร ประธานกรรมการตรวจสอบชี:แจงข้ อสอบถามของ
ผู้ถือหุ้น ดังนี:
นายชาตรี ศิ ริ พ านิ ช กร ได้ขอบพระคุ ณในคําถามดังกล่ าว และชี( แจงว่า
สาเหตุ ที ผู ้สอบบัญชี ข( ึ นค่ าสอบบัญชี ใ นปี 2559 กล่ า วคื อ บริ ษัท ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้มีการตั(งบริ ษทั ย่อยขึ(นมา ทําให้ผูส้ อบ
บัญชี ตอ้ งมี ความรับผิดชอบและมีการตรวจสอบงบการเงิ นเพิมขึ( น รวมทั(ง
ความรั บผิดชอบ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์ รวมทั(งความ
รับผิดชอบต่อพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี ซึ งกําหนดมาตราฐานการบัญชี
ทีผูส้ อบบัญชีจะต้องมีความรับผิดชอบเพิมมากขึ(น จากบริ ษทั มหาชนธรรมดา
เป็ นบริ ษทั มหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
พร้อมทั(ง ค่าสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าว ได้มีการคํานวณชัวโมงการ
ทํางาน และธุ รกิ จของบริ ษ ัทมี สํ านักงานใหญ่ อยู่ที จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
อัน จะต้อ งเดิ น ทางลงไปตรวจสอบเอกสาร และเมื อตรวจสอบจากค่ า
ตรวจสอบบัญชี จากบริ ษ ทั อื นๆ ก็ไม่ได้มี ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ที สู ง
เกินไป
โดยครั(งแรกผูส้ อบบัญชีได้มีการเสนอราคาค่าตรวจสอบบัญชี มาที 1,500,000
บาท ซึ งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และขอต่อรองค่าสอบบัญชี
ดังกล่าว จึงได้ราคาค่าสอบบัญชี ที 1,300,000 บาท และพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็ นราคาที เหมาะสม และยุติธรรม จึ งมี ความเห็ นเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ว่าเห็ นควรให้ บริ ษทั พีวี ออดิ ท จํา กัด เป็ นผูส้ อบบัญชี เพือเสนอ
ความเห็นชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ในวันนี(
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 นางสุ วนุช เจริญสวัสดิEพงศ์
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ได้สอบถามและแสดงความเห็นดังนี(
ขอสอบถามเกียวกับ งานตรวจสอบทัว ไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นว่า
ในปี 2558 มีงานตรวจสอบดังกล่าว เหตุใดในปี 2559 ถึงไม่มี เพราะเหตุใด
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี:
กรรมการผูจ้ ัดการได้ช( ี แจงว่า ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื องจากมี
กฎหมายใหม่ประกอบกับประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
(AEC) จึงมีความจําเป็ นทีจะต้องปฎิบตั ิตามให้ถูกต้อง ทั(งนี( ไม่วา่ ปี นี( หรื อปี
หน้าจะมีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อไม่ บริ ษทั ขอยืนยันว่า
บริ ษทั ยินดีทีจะปฎิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอน
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชี ได้ ชี:แจงเพิม& เติมดังนี:
ขอเรี ยนชี5 แจงต่อผูถ้ ื อหุ ้นว่า ในปี 2558 งานตรวจสอบทัว ไปด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อทีเรี ยกว่า ไอทีออดิท ( IT Audit ) จะตรวจสอบเกียวกับธุ รกิจ
ทีใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเป็ นหลัก ค่อนข้างซับซ้อน ซึ งโดยปกติ แล้ว
ผูเ้ ชี ยวชาญจะไม่ใช่ ผูส้ อบบัญชี โดยตรง แต่สํานักงานก็มี ผูเ้ ชี ยวชาญที จบ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ เพือประมวลผล โดยผูส้ อบบัญชี จะตรวจสอบดังกล่าว
ด้านแรกคือ ด้านGeneral Control กล่าวคือระบบทางกายภาพ การเข้าถึงข้อมูล
ว่าจะมีผอู ้ ืนสามารถเข้าถึงระบบข้อมูล หรื อทําลาย Server ฐานข้อมูลบริ ษทั
ได้หรื อไม่, Server ฐานข้อมูลบริ ษทั เก็บข้อมูลถูกต้องหรื อไม่,หรื อพนักงาน
บริ ษทั ทีได้ลาออกไปแล้ว ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลบริ ษทั ได้อีกหรื อไม่
ด้วย สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าการทีบริ ษทั มีการประกอบธุ รกิจ ด้วยการมีการ
บัญชี ที ประมวลผลด้วยระบบคอมพิ วเตอร์ ไม่ ว่าจะเป็ นการจําหน่ ายตัOว
ออนไลน์ การใช้บาร์ โค๊ด ซึ งสามารถประมวลผลออกมาเป็ นงบการเงิ นได้
ทันที จึงเห็ นว่าควรจะมีการตรวจสอบด้านGeneral Control และระบบการ
ประมวลผลทางบัญชี
ทั5งนี5 ได้ให้เหตุผลเรื อง ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีทีเพิมขึ5นว่า สาเหตุที
เพิมขึ5นเนื องจากมีการตรวจสอบบัญชี บริ ษทั ย่อย ซึ งเมือพิจารณาจากงานที
เพิม ขึ5นให้ดีแล้ว จะเห็นได้วา่ ค่าสอบบัญชีไม่ได้เพิม ขึ5นแต่ประการใด
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 นายอนุวตั ชินพิริยะ
ผูถ้ ือหุน้

ได้สอบถามและแสดงความเห็นดังนี(
มีความเห็นว่า เมือพิจารณาจากตัวเลขราคาค่าสอบบัญชี เห็นได้วา่ ตัวเลขราคา
เพิม ขึ5น จึงขอสอบถามข้อมูลดังนี5
วงเงิ นค่าตรวจสอบบัญชี จํานวน 1,300,000 บาทนั5น สู งเกิ นไปหรื อไม่ เมือ
เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อืนทีมีขนาดธุ รกิจเท่ากัน สมควรหรื อไม่อย่างไร และ
ในอนาคตการตรวจสอบด้านอืน จะมีการพิจารณาอย่างไร
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชี ได้ ชี:แจงเพิม& เติมดังนี:
ขอเรี ยนชี5แจงต่อผูถ้ ือหุ ้นว่าจํานวนเงิน 200,000 บาท ทีเพิมขึ5นคืองานใหม่ที
เพิม ขึ5น คืองบการเงินรวม และการคํานวณค่าสอบบัญชีของบริ ษทั พีวี ออดิท
จํากัด คํานวณตามต้นทุนของการทํางาน โดยยกตัวอย่างค่าจ้างของพนักงาน
สอบบัญชี จบใหม่ ปั จจุบนั มีรายได้เฉลียประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน รวม
ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ น เงิ นเดื อน โบนัส โอที และค่าใช้จ่ายอืนๆ เมือคํานวณ
แล้วการจ้างพนักงานบัญชี 3 คน ในหนึ งปี มี ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000,000
บาท ซึ งปั จจุ บ ันบริ ษ ัทผู ้สอบบัญชี ว่า จ้างพนักงานบัญชี 3 คน เมื อรวม
ค่ าใช้จ่ ายทั5งหมดในหนึ ง ปี มี ค่ าจ้างประมาณ 1,500,000 บาท ซึ งยังไม่
กล่ า วถึ ง พนั ก งานบัญ ชี ร ะดับ หั ว หน้ า ที มี อ ายุ ง านตั5ง แต่ 3ปี หรื อ 5 ปี
เพราะฉะนั5นจะเห็นได้วา่ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่ได้สูงจนเกินไป จึงขอเรี ยน
นําเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ

 นายวสั นต์ พงษ์ พทุ ธมนต์
ผูถ้ ือหุน้

ได้สอบถามและแสดงความเห็นดังนี(
1.สอบถามว่า จากข้อมูล ค่าสอบบัญชี รายไตรมาส ปี 2559 จํานวนไตร
มาส ละ 180,000 บาท รวมเป็ นเงิน 540,000 บาท จากการประกอบธุ รกิจมี
ทั(งหมด 4 ไตรมาส แต่ทาํ ไมไตรมาสละ 180,000 บาท รวม 4 ไตรมาส จึง
เป็ นเงินจํานวน 540,000 บาท
2. สอบถามว่า บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด ตรวจสอบงบการเงินให้บริ ษทั กีปีแล้ว
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชี ได้ ชี:แจงดังนี:
1. ขอเรี ยนชี5 แจงต่อผูถ้ ื อหุ ้นว่าการออกงบการเงิ นของบริ ษ ทั ออกเป็ นราย
ไตรมาส ทั5งสิ5 น 3 ไตรมาส ส่ วนไตรมาสทีสี เรี ยกว่า งบการเงินประจําปี จึง
หมายความว่า งบไตรมาสสี จะปรากฎอยูใ่ นงบประจําปี
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กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี:
2. กรรมการผูจ้ ดั การได้ช( ีแจงว่าบริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด ตรวจสอบงบการเงิน
ของบริ ษทั มาแล้ว ไม่ต าํ กว่า 3 ปี ซึ งได้ตรวจสอบบัญชี ได้อย่างมีมาตราฐาน
ซึ งเมื อเปรี ยบเที ยบกับผูส้ อบบัญชี อืน อี กทั5งบริ ษ ทั พีวี ออดิ ท จํา กัดเป็ น
บริ ษทั ทีประกอบธุ รกิจของคนไทย และไม่ได้แพงกว่าบริ ษทั ต่างชาติ จึงเห็น
ว่าเป็ นราคาทีเหมาะสม
ได้แสดงความเห็นดังนี(
ขอแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนข้อมูลของกรรมการผูจ้ ดั การว่า เห็นด้วย
กับการเสนอบริ ษทั ของคนไทย ได้ทาํ งานถนัดและเหมาะสมเป็ นสิ งทีดี และ
สนับสนุ นด้วยว่าเมือเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ต่างชาติ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจคน
ไทยก็สามารถทําได้ดี จึงขอขอบคุณทีสนับสนุนธุรกิจของคนไทย

 นายอนุวตั ชินพิริยะ
ผูถ้ ือหุน้

เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความเห็นเพิมเติม บริ ษทั ได้ขอเชิญผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนน
มติทปี& ระชุ ม ที ประชุ ม มี ม ติ อ นุ ม ัติ แ ต่ ง ตั(ง ผู ้ส อบบัญ ชี ดัง ต่ อ ไปนี( จาก บริ ษัท พี วี ออดิ ท จํา กัด เป็ น
ผูต้ รวจสอบบัญชีประจําปี 2559
• นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 4917
• นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 7147
• นายไกรสิ ทธิN ศิลปมงคลกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 9429
• นางสาวเขมนันท์ ใจชื(น ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 8260
หรื อผูส้ อบบัญชี ได้รับอนุ ญาตท่านอืนภายในสํานักงานเดียวกัน แห่ งบริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด
และอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจําปี 2559 จํานวน 1,300,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี(
มติทลี& ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
4. บัตรเสี ย

จํานวนเสียงทีล& งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
116,728,216
0
3,200
0

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีม& าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.9973
0
0.0027
0
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วาระที& 9

เรื&องอืน& ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้น มีผใู ้ ดจะสอบถามหรื อนําเสนอเรื องอืนใด นอกจาก
วาระทีกําหนดหรื อไม่

 นายอาทิตย์ สุ ทธิ
ผูถ้ ือหุน้

ได้สอบถามและแสดงความเห็นดังนี(
1. อยากสอบถามว่า บริ ษทั อาร์ พี. แวน ทรานสปอร์ ต จํากัด ทีจัดตั(งขึ(นมา
ทําธุรกิจอะไร
2.ใช้รถอะไรในการให้บริ การ
3. มีโอกาสทีจะขยายกิจการ หรื อจํานวนรถให้บริ การหรื อไม่
4.สอบถามเรื องพนักงานเรื อ มีโอกาสทีเกิ ดเหตุการณ์ ประท้วงหยุดงาน
หรื อไม่
5. ไม่ทราบว่า มีการแข่งขันในการแย่งตัวพนักงานเรื อ หรื อมีกรณี ทีมีการ
เรี ยกร้องผลประโยชน์เพิมจากพนักงานเองหรื อไม่
6. ไม่ทราบว่าผูบ้ ริ หารได้รับเรื องข้อร้องเรี ยนเกียวกับเรื อ ว่าเรื อเก่า เรื อช้า
หรื อไม่
7.สอบถามเรื องการซื( อ เรื อ ว่า ซื( อ แล้ว หรื อ ไม่ จะนํา ไปให้บ ริ ก ารใน
เส้นทางไหน
8.สอบถามเรื องการทีนักท่องเทียวใช้บริ การสายการบินไปลงทีสนามบิน
สมุย จะเกิดความเสี ยงกับบริ ษทั มากน้อยเพียงใด
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี:
1.กรรมการผูจ้ ดั การได้ช( ี แจงว่า ได้จดั ตั(งบริ ษ ทั ย่อยเพือประกอบธุ รกิ จรถ
ขนส่ ง รวมไปถึ งการให้บริ การอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของสายการ
บินต่างๆ ได้เดินทางอย่างสะดวก โดยรับลูกค้าจากสนามบินไปยังท่าเรื อของ
บริ ษทั และส่ งไปยังทีพัก ตามโรงแรมและสถานทีต่างๆ
เหตุผลทีได้จดั ตั(งบริ ษทั ย่อย เนื องจากบริ ษทั เห็ นว่าในปี นี( ธุรกิจการเดิ นรถ
เพือรองรับการให้บริ การอย่างต่อเนื องของบริ ษทั เป็ นธุ รกิจทีค่อนข้างมีการ
เติบโตสู ง จึงได้จดั ตั(งบริ ษทั ย่อยขึ(น
โดยสั ง เกตได้จ ากการจองตัsว ในระบบเว็บ ไซต์ ข องบริ ษัท จะมี ก าร
ให้บริ การดังกล่าว โดยเฉพาะนักท่องเทียวทีเดินทางด้วยสายการบินแอร์
เอเชีย บริ ษทั มีการให้จองตัวs ดังกล่าว
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2. บริ ษทั อาร์พ.ี แวน ทรานสปอร์ต จํากัด ซื(อรถตูเ้ ป็ นจํานวน 2 คัน อีกส่ วน
หนึงจะให้บริ การโดยรถตูร้ ่ วมบริ การ
3. การขยายกิจการของบริ ษทั อาร์ พี. แวน ทรานสปอร์ ต จํากัด ก็ข( ึนอยูก่ บั
จํานวนลูกค้า และพันธมิตรทางการค้าว่าจะมีการส่ งลูกค้าให้แก่กนั มาก
น้อยแค่ไหน
4. ในส่ วนของประเด็นของพนักงานเรื อจะมีโอกาสหยุดงานประท้วงหรื อไม่
บริ ษทั ค่อนข้างมันใจในการดูแลเอาใจใส่ พนักงาน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ทีมี
ให้ และค่าตอบแทนอืนในการทํางาน บริ ษทั จึงมันใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว
ทั(งนี( บริ ษ ทั ได้มีพนั ธมิตรกับโรงเรี ยนต่างๆ ทีมีการฝึ กอบรมพนักงานเรื อ
อาทิ เช่ น วิท ยาลัย ประมงติ ณ สู ล านนท์, วิท ยาลัย เทคนิ ค สตู ล , วิท ยาลัย
อาชี วศึกษาจุลมณี ศรี สะเกษ ฯลฯ ซึ งเป็ นพันธมิตรในการหาบุคลากรใน
การทํางาน รวมไปถึงการฝึ กงาน
5. บริ ษ ัทมันใจในผลประโยชน์ ที มี ให้ แก่ พนักงาน และสวัสดิ การต่ างๆ
อันเป็ นปั จจัยหลักในการหน่ วงเหนี ยวพนักงานให้อยู่ก ับบริ ษ ัทได้อย่าง
ยาวนาน
6. บริ ษทั ได้รับทราบการร้องเรี ยนดังกล่าว และเข้าใจเป็ นอย่างดี แม้วา่ เรื อ
ของบริ ษ ัท จะเก่ า แต่ ก็ มี ก ารปรั บ ปรุ ง บํา รุ ง ดู แ ลรั ก ษาอย่า งสมําเสมอ
เครื องจักรเรื อก็มีการเปลียนอะไหล่ รวมถึง การOverhaul เครื องยนต์
อย่า งไรก็ดี แม้ตวั เรื อจะเก่า แต่เครื องยนต์เรื อไม่ไ ด้เก่ า บริ ษทั มี การซื( อ
เครื องยนต์มาเปลียนทุกๆ 3-4 ปี และมีการนําเรื อขึ(นอู่ซ่อมเรื อเพือขึ(นคาน
เป็ นประจําตามรอบของการบํารุ งรักษา
7. ตามทีได้แจ้งในหนังสื อชี(ชวน ว่าจะซื( อเรื อ 1 ลํา และภายหลังได้แจ้งขอ
ซื( อเพิม เป็ น 2 ลํา เนื องจากบริ ษทั ได้มีการหาเรื อและได้ไปตรวจสอบที
ประเทศกรี ซ บริ ษทั เจ้าของเรื อในประเทศกรี ซต้องการขาย แต่เจ้าหนี(ของ
บริ ษทั ดังกล่าวไม่ยอม การเจรจาจึงไม่บรรลุขอ้ ตกลง ตอนนี( บริ ษทั กําลัง
มองหาเรื อใหม่ในประเทศญีปุ่ น และประเทศจีน จากการตรวจสอบราคา
ค่อนข้างแพงกว่าเรื อจากประเทศกรี ซ
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 นายวสั นต์ พงษ์ พทุ ธมนต์
ผูถ้ ือหุน้

ในส่ ว นของเรื องการเปิ ดเส้ น ทางฝั งอัน ดามัน บริ ษ ัท ก็ มี ค วามสนใจ
อยากจะทํา แต่ ท( ัง นี( ยัง คงติ ด ปั ญ หาในเรื องข้อ กฎหมาย ไม่ ว่า จะเป็ น
กฎหมายสิ งแวดล้อม กฎหมายท้องถิ น การทํา ผลประเมิ น สิ งแวดล้อ ม
(EIA) ซึงต้องใช้เวลา และไม่ใช่เรื องง่าย ทั(งนี( ด้วยบริ ษทั ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ไม่วา่ จะทําการใดต้องโปร่ งใส
8. กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งว่าการเดินทางโดยสายการบิน ไปยังสนามบิน
เกาะสมุยมีค่าใช้จ่ายสู งมาก เมือเปรี ยบเทียบกับการให้บริ การของบริ ษทั
กับสายการบินแอร์ เอเชี ย มีค่าใช้จ่ายทีถูกมากกว่าขึ(นอยูก่ บั ความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การเป็ หลัก
ได้สอบถามและแสดงความเห็นดังนี(
1.สอบถามเรื องคู่แข่งทางธุรกิจมีกีราย
2.ระหว่างคูแ่ ข่งทางธุรกิจ บริ ษทั เป็ นผูน้ าํ หรื อไม่
3.โอกาสในการขยายกิจการของบริ ษทั มีมากหรื อไม่
4.บริ ษทั ได้มีการให้บริ การในฝังทะเลอันดามันหรื อไม่
5.เหตุใดจึงประสบปัญหาเรื องการซื(อเรื อ
6.ประเทศไทยมีการผลิตเรื อประเภทนี(หรื อไม่
7.ผลประกอบการไตรมาสแรกเป็ นอย่างไรบ้าง
8.สําหรับปี 2559 บริ ษทั มีเป้ าหมายอย่างไร
9.ผูบ้ ริ ห ารมี ค วามคิ ดเห็ นอย่า งไรกับ การขยายธุ รกิ จ จนไม่ ส นใจเรื อง
ต้นทุนค่าใช้จ่าย อาจทํา ให้กาํ ไรลดลง จึง อยากให้บริ ษทั สนใจเรื องการ
บริ หารเรื องค่าใช้จา่ ยด้วย
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี:
1.ถ้าเป็ นธุรกิจเรื อเฟอร์รี มีคูแ่ ข่งเพียงรายเดียว
2.บริ ษทั มีเรื อมากกว่า และมีการให้บริ การทั(ง 2 เส้นทาง คือเส้นทางไปยัง
เกาะสมุย และไปยังเกาะพะงัน
3.บริ ษทั มีโอกาสในการขยายกิจการ แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะมีอุปสรรคต่างๆ
เช่ น การซื( อ เรื อ เฟอร์ รี ไม่ ไ ด้ซ(ื อ กัน ง่ า ยๆ มิ ใ ช่ ว่า มี ง บประมาณแล้ว จะ
สามารถซื(อเรื อเฟอร์ รีได้ทนั ที ประกอบกับขนาดของเรื อต้องเหมาะสมกับ
การรองรับของท่าเรื อ ทั(งนี( บริ ษทั ได้มีการเพิมจํานวนเทียวเรื อให้บริ การ
ในทุกชัวโมง
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4. ตอนนี( อยู่ในระหว่างการศึกษาการให้บริ การในทะเลฝั งอันดามัน ซึ ง
จะต้องใช้เวลา เนื องจากการลงทุนจะต้องให้ชัดเจน เนื องจากบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนจะต้องชัดเจนแน่ นอน เช่นต้องมี
การเช่าท่าเรื อมีระยะเวลาทีแน่นอน มีใบอนุญาตถูกต้องชัดเจน เป็ นต้น ซึ ง
เป็ นเรื องทีต้องใช้เวลา
5. ในอดีตเรื อในประเทศญีปุ่ นมีจาํ นวนมาก เนื องจากประเทศญีปุ่ นไม่มี
นโยบายในการสร้ า งสะพานข้า มเกาะ แต่ปั จ จุ บ นั มี ก ารสร้ า งสะพาน
ระหว่างเกาะ ทําให้จาํ นวนเรื อดังกล่าวลดน้อยลง ประกอบกับขนาดเรื อ
เฟอร์ รีของบริ ษทั เป็ นขนาดปานกลาง ซึ งขนาดทีพอเหมาะส่ วนใหญ่จะ
เป็ นเรื อจากประเทศญีปุ่ น
6. ส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื อบาร์ จ ซึ งใช้ในการบรรทุ กสิ นค้า ต่างๆ ซึ งจะมา
ดัดแปลงทําเรื อเฟอร์รีไม่ได้ เนืองจากรู ปแบบเรื อไม่เหมือนกัน
7. ผลประกอบการเป็ นไปที น่ า พึ ง พอใจ เนื องจากเป็ นช่ ว งเทศกาล
ท่อ งเที ยว พร้ อ มกับ การเจริ ญเติ บ โตของเกาะพะงัน เพราะบริ ษ ัท เป็ น
ผูป้ ระกอบการเรื อเฟอร์ รีเส้นทางไปยังเกาะพะงันเพียงรายเดียวรวมถึงการ
ท่องเทียวระหว่างเกาะเส้นทางเกาะสมุยไปยังเกาะพะงัน เริ มมีการขยายตัว
สู งขึ(น
8. บริ ษ ทั ตั(งเป้ าหมายว่าบริ ษทั จะเติบโตมากกว่าปี 2558 โดยมี นโยบาย
ต่ า งๆ ที บริ ษ ัท ได้ว างไว้ เช่ น การเพิ มจํา นวนเรื อ , บริ ษ ัท อาร์ พี . แวน
ทรานสปร์ ต จํากัด สามารถให้บริ การได้อย่างครบวงจรและได้รับความ
นิ ย ม ซึ งปั จ จุ บ ัน การให้ บ ริ การรถตู ้ข าเข้า เกาะการบริ การดี แต่ ก าร
ให้บริ การรถตูข้ าออกจากเกาะยังไม่ดีเท่าทีควร
9. การลงทุนเป็ นการลงทุนเพือในอนาคตข้างหน้า เมือมีการลงทุนเพิมขึ(น
ก็ตอ้ งมีต้นทุนเพิมขึ(น เพือการเติบโตของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ก็
จะต้องมี แผนในการทํา งานในการลงทุนเพือความเหมาะสมและความ
มันคงของบริ ษทั
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 นายอนุ ว่องสารกิจ
ผูถ้ ือหุน้

ได้สอบถามและแสดงความเห็นดังนี(
1.อยากให้ ผู ้บ ริ ห ารวิ เ คราะห์ ภ าคการท่ อ งเที ยวของประเทศไทย ทั(ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศ และทิศทางในอนาคตจะเป็ นอย่างไร
2.ผู ้ถื อ หุ ้ น แสดงความคิ ด เห็ น อยากให้ มี ก ารจัด ทริ ปไปเยี ยมชมการ
ประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ทีภาคใต้ และหวังว่าการจัดการประชุ มในครั(ง
ต่อไปอยากให้มีการจัดงานทีจังหวัดสุ ราษฏร์ธานี
3. มีความเห็ นว่าบริ ษ ทั ควรผลักดันการขนส่ ง ภาคโลจิสติ กส์ ให้มากขึ( น
ไม่ทราบว่าบริ ษทั มีความเห็นอย่างไร
4.เนื องจากบริ ษัท ให้ บ ริ การเรื อเฟอร์ รี รายเดี ย วในเกาะพะงัน หาก
ผูใ้ ช้บริ การบนเกาะพะงันมีความต้องบริ การเรื อข้ามไปยังเกาะพะงันมาก
ขึ(น มีความต้องการใช้บริ การเพิมสู ง บริ ษทั จะมีแผนรับมืออย่างไร
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี:
1.กรรมการผูจ้ ดั การ ชี(แจงว่า การดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ไม่ได้เน้นไปทาง
ภาคการท่องเทียวเพียงอย่างเดียว แต่ 60-70% ของรายได้เกิดจากการขนส่ ง
ภาคโลจิสติกส์ อาทิเช่น รถสิ นค้าต่างๆของห้างสรรพสิ นค้าและตลาด, รถ
ขนส่ งนํ(ามันและแก๊ส,รถขนส่ งอาหารสดต่างๆ รวมไปถึงรถบรรทุกวัสดุ
ก่ อสร้ า งต่า งๆ ซึ งรถบรรทุ ก เหล่ า นี( ที ใช้บ ริ ก ารของบริ ษ ทั เป็ นรายได้ที
เกิดขึ(นอย่างเป็ นประจํา จึงเห็นได้วา่ หากไม่มีการขนส่ งรถบรรทุกต่างๆ ที
กล่า วข้างต้น จะส่ งผลชัดเจนเรื องรายได้ของบริ ษทั ในช่ วงนอกฤดู กาล
ท่องเทียว
กรรมการผูจ้ ดั การได้วิเคราะห์ภาคการท่องเทียวปั จจุบนั ว่า มีนกั ท่องเทียว
จากประเทศมาเลเซี ยเพิมมากขึ(น รวมทั(งนักท่องเทียวในกลุ่มรถมอเตอร์
ไซด์บuิกไบท์ และสปอร์ทคาร์ มาเทียวเกาะสมุยและเกาะพะงันเพิมจํานวน
มากขึ(น ทั(งนี( ในส่ วนของภาคการท่องเทียวนอกประเทศนั(น ยังไม่สามารถ
วิเคราะห์เนืองจากหลายๆปัจจัยในประเทศ
2.กรรมการผูจ้ ดั การ ขอขอบพระคุณสําหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว
3.กรรมการผูจ้ ดั การแสดงความคิดเห็นว่า เนืองจากรายได้จากการขนส่ ง
ภาคโลจิสติกส์ ก็ข( ึนกับการกําหนดค่าโดยสารของจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี อัน
เป็ นแบบขั(นบันได ซึงบริ ษทั ไม่สามารถปรับราคาได้ตามความต้องการ แต่
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สิ งทีบริ ษทั ได้รับอย่างเห็นได้ชดั กล่าวคือ ไม่วา่ ภาคการท่องเทียว หรื อภาค
การขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์ คื อ บริ ษ ทั มี จ าํ นวนลู ก ค้า และผูใ้ ช้บ ริ ก ารที มาใช้
บริ การอย่างแน่นอนสมําเสมอ
4. กรรมการผูจ้ ดั การชี(แจงว่า ปั จจัยหลักหากมีความต้องการใช้บริ การที
เพิมสู งขึ(น บริ ษทั ก็จาํ เป็ นทีจะต้องมีเรื อเพิมเพือรองรับการให้บริ การเพิม
สู งขึ(น
 นางสาวภาวนา ธงรัตนะ
ผูถ้ ือหุน้

ได้สอบถามและแสดงความเห็นดังนี(
1.ช่ ว งนอกฤดู ก าลท่ อ งเที ยว บริ ษั ท มี แ ผนในการเพิ มลู ก ค้ า และ
นักท่องเทียว อย่างไร
2. ไม่ทราบว่าบริ ษทั มีงบประมาณในการลงทุนสําหรับปี นี( ประมาณเท่าไร
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี:
1. ด้วยช่วงนอกฤดูกาลท่องเทียว มักจะเป็ นช่ วงมรสุ ม มีฝนตกติดต่อกัน
เป็ นระยะเวลานาน พร้อมทั(งอาจจะมีคลืนลมแรง มีผลต่อการเดินทางและ
การท่องเทียวอย่างชัดเจน คลืนลมแรงก็ทาํ ให้นกั ท่องเทียวไม่อยากเดินทาง
ฝนตกก็ทาํ ให้นกั ท่องเทียวเทียวไม่สะดวกจึงมีความเห็นว่าช่วงนอกฤดูกาล
ท่องเทียวบริ ษทั จะต้องใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการปรับปรุ งอาคาร สถานที
และเรื อจะดีทีสุ ด เพือให้พร้อมต่อการให้บริ การในฤดูกาลท่องเทียว
2. กรรมการผูจ้ ดั การชี(แจงว่า บริ ษทั มีโครงการลงทุนแน่นอน แต่ดว้ ยยังไม่
สามารถสรุ ปตัวเลขได้ชดั เจน เนื องจากจะต้องรอตัวเลขค่าใช้จ่ายในการ
ซื(อเรื อ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 นางสาวปิ ยมาศ จรัสโรจนังกูร ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี(
ผูร้ ับมอบฉันทะ
1.สอบถามสัดส่ วนการซื( อตัวs ของลูกค้า ระหว่างการขายผ่านระบบCall
Booking,ขายผ่านเว็บไซต์ และอืนๆ
2.นํ(ามันเชื(อเพลิงคิดเป็ นกีเปอร์เซ็นของต้นทุน
3.สอบถามเรื องสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีBOIมีวงเงินคงเหลือเท่าไร
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กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี:
1.สัดส่ วนการขายตัวs ผ่านเว็บไซต์ ประมาณ 5%, ขายตัวs ผ่านระบบCall
Booking ประมาณ 3% ส่ วนใหญ่ลู ก ค้า จะซื( อตัวs ผ่า นหน้า เคาน์เ ตอร์
ประมาณ 80%โดยเฉพาะลู ก ค้า ที เดิ นทางโดยรถมัก จะซื( อ ตัวs ผ่า นหน้า
เคาน์เตอร์
2. เรื องสัดส่ วนนํ(ามัน ในอดีตคิดเป็ นประมาณ 60%ของต้นทุนทั(งหมด
3.เนืองจากคําถามนี( ลงรายละเอียดมากเกินไป จึงขอชี(แจงในภายหลัง
 นายเอิญ สุ ริยะฉาย
ผูถ้ ือหุน้

ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี(
1.อยากทราบวงเงินในการซื(อเรื อเฟอร์รี ประมาณเท่าไร
2.ไม่ท ราบว่า บริ ษทั จะสามารถประมูลการซื( อเรื อได้แล้วเสร็ จประมาณ
เมือไร
3.เรื องการต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรื อเดินทะเล
4.ไม่ท ราบว่า บริ ษ ทั มี ก ารทํา สัญญากับ รถบรรทุ กสิ นค้า ขนาดใหญ่ที ใช้
บริ การของบริ ษทั เป็ นประจําหรื อไม่ แล้วราคาเป็ นอย่างไร
กรรมการผู้จัดการ ชี:แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี:
1. บริ ษทั วางแผนในการซื( อเรื อ 2 ลําประมาณ 250-300 ล้านบาท แต่ดว้ ย
เรื องค่าเงินในต่างประเทศทีไม่แน่นอน และยังไม่สามารถตกลงซื( อขายได้
แน่นอน จึงยังไม่สามารถระบุตวั เลขทีชัดเจนได้ โดยบริ ษทั ตั(งเป้ าในการ
ซื(อเรื อเฟอร์รีต่อหนึงลําไม่ให้เกิน 200 ล้านบาท
2.การประมูลซื( อขายเรื อเฟอร์ รี เป็ นการแข่งขันประมูลระดับชาติ จึงไม่
สามารถระบุ ไ ด้แ น่ น อนว่า จะแล้ว เสร็ จ เมื อไร เนื องจากประกอบด้ว ย
หลายๆปัจจัยในการประมูลแข่งขัน
3.ใบอนุ ญาตให้ป ระกอบกิ จ การท่า เรื อ เดิ น ทะเล จะหมดปลายปี นี( แต่
เนื องจากยัง ไม่ ถึ ง เวลาครบกํา หนด ก็ ย งั ไม่ ส ามารถดํา เนิ น การได้ใ น
ปัจจุบนั แต่บริ ษทั ได้เตรี ยมพร้อมในการต่อใบอนุญาตไว้เรี ยบร้อยแล้ว
4.บริ ษทั มีการทําสัญญาหรื อข้อตกลงกับรถบรรทุกสิ นค้าทีใช้บริ การของ
บริ ษทั อย่างเป็ นประจํา ส่ วนเรื องราคาเป็ นราคาตามปกติในการให้บริ การ
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ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื องอืนใดต่อทีประชุมเพือพิจารณา

ประธานฯ กล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

บริ ษทั ท่าเรื อราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน)

...............................................................
(นายธีรเดช ตังประพฤทธิNกุล)
ประธานทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559

