
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 
ของ 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี'  จาํกัด (มหาชน) 
________________________________________________________________________________________ 

ประชมุเมื	อวนัพธุ ที	 5 เดือนเมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องแกรนด์รัชดาอาคาร
ธารทิพย์ (ชั +น 5)เลขที	 247ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
เริ'มการประชุมเวลา 14.00น. 

บริษัทได้มอบหมายให้ นางกนกทิพย์ เจริญรัศม ีเป็นพิธีกรผู้ดําเนินรายการ โดยได้แจ้งข้อมลูเบื +องต้นของบริษัท
ตอ่ที	ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี + 

- บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน   170 ล้านบาท 
- ทนุชําระแล้ว    170 ล้านบาท 
- แบง่ออกหุ้นสามญัจํานวน   170 ล้านหุ้น 
- มลูคา่หุ้นที	ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

โครงสร้างการบริหารจดัการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จนัทรางศ ุดํารง
ตําแหนง่ประธานกรรมการ และนายอภิชาติ ชโยภาส ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ และกรรมการท่านอื	นๆ รวมทั +งสิ +น 
10 ท่าน เป็นผู้ กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการกําหนดทิศทางการดํา เ นินธุร กิจของบริษัท                              
โดยคณะกรรมการชุดใหญ่ ที	เรียกว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

พร้อมทั +ง การบริหารงาน บริษัทยังได้มีคณะกรรมการ ระดับรองกรรมการ เพื	อทําหน้าที	เป็นกลไกในการ
ขบัเคลื	อนการทํางานให้บรรลเุป้าหมาย ตามยทุธศาสตร์ที	บริษัทได้วางไว้  

พิธีกรแจ้งตอ่ที	ประชมุทราบวา่ จํานวนผู้ ถือหุ้นประชมุด้วยตนเอง และรับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมการประชุมรวม 
65 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 115,636,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.02 ของหุ้นที	จําหน่ายได้ทั +งหมดของบริษัทเป็นอนัครบ
องค์ประชุม ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้ว่าต้องมีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 ราย และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที	จําหน่ายได้ทั +งหมด
ของบริษัท 

ก่อนเริ	มการประชมุ พิธีกรได้ชี +แจงระเบียบวาระการประชมุ และหลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนให้ที	ประชุม
ทราบวา่เพื	อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที	ดีในสว่นของการออกเสยีงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบตัใินที	
ประชุม จึงขอชี +แจงวิธีการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ	งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั +งกฎเกณฑ์ของที	ประชุม เพื	อให้การ
ประชมุดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัดงัตอ่ไปนี + 

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ	งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที	ถือ ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย/ไมเ่ห็นด้วย/ หรืองดออก
เสียงอย่างใดอย่างหนึ	งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้เว้นแต่ในกรณีของ           
ผู้ ถือหุ้นต่างประเทศซึ	งแต่งตั +งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนน       
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที	จะทําการลงคะแนนเท่ากบัจํานวนหุ้นที	
ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที	ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที	กล่าวข้างต้น จะถือการ
ลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 
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2. ในการนับคะแนนเสียงจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที	ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
เท่านั +นโดยให้ผู้ ถือหุ้นที	ได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ +น เพื	อที	เจ้าหน้าที	จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมา
บนัทกึและสรุปผลให้ทราบตอ่ไป และในการนบัคะแนนในครั +งนี +ม ีนางสาวกณิศนนัท์ อรรถกลู เป็นพยานในการนบัคะแนน 
เพื	อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนบัคะแนน ทั +งนี + การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั +งนี + เป็นการลงคะแนนแบบ
เปิดเผย ไมใ่ชก่ารลงคะแนนแบบลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทั +งหมดเพื	อให้เกิดความโปร่งใส 

3. เพื	อให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นที	ดี ดงันั +น บริษัทจะเก็บ
บตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นที	เข้าร่วมประชุม  ทั +งในกรณี  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียง  ทั +งนี +  ขอให้ท่าน 
ผู้ ถือหุ้นกาเครื	องหมายถกูลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงพร้อมลงนามในบตัรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือ
ขึ +น จากนั +น จะมีเจ้าหน้าที	เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื	อนํามาคํานวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ ถือหุ้ น       
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจํานวนเท่าไหร่ และเจ้าหน้าที	จะเก็บบตัรลงคะแนนที	ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วยในภายหลังทั +งหมด สําหรับท่านผู้ รับมอบฉันทะที	ไม่ได้รับบัตรลงมติตั +งแต่ลงทะเบียนนั +น หมายความว่า         
ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉนัทะนั +นแล้ว  โดยมติดงักลา่วจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที	ผู้ ถือหุ้นในหนงัสือ 
มอบฉนัทะดงักลา่วแล้ว 

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที	เกี	ยวข้องกบัระเบียบวาระ
นั +นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ ถือหุ้นที	ต้องการซกัถามกรุณาแจ้งชื	อและนามสกุลให้ที	ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั +งเพื	อประโยชน์ในการจัดทําบนัทึกการประชุม ในกรณีที	ผู้ ถือหุ้นมีคําถามหรือความเห็น        
ที	นอกเหนือจากวาระที	กําลงัพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื	นๆ ในช่วงท้ายของ
การประชมุ 

ก่อนที	จะเริ	มประชุม พิธีกรกลา่วแนะนํากรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที	ปรึกษากฎหมาย ซึ	งเข้า
ร่วมประชมุในวนันี + ซึ	งประกอบด้วย 

กรรมการที'เข้าร่วมประชุม 

1. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จนัทรางศ ุ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายธีรเดช ตงัประพฤทธิLกลุ รองประธานกรรมการ 
3. นายชาตรี ศิริพานิชกร  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายอนนัต์ เกตพิุทยา  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายพรชยั วิริยะธนะสกลุ               กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

และกรรมการอิสระ 
6. นายอภิชาติ ชโยภาส  กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 
7. นายพานิช พงศ์พิโรดม                  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการอิสระ 
8. นายอภิชนม์ ชโยภาส กรรมการ 
9. นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา        กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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ผู้บริหารที' ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา  รองกรรมการผู้จดัการ สายงานแผนงานบญัชีและการเงิน 
2. นายสรุบตุร ทกัษิณวราจาร รองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
3. นายเอกชยั   ลิ	มถาวรศิริพงศ์ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้สอบบัญชทีี'เข้าประชุม    
1.นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 
2.นายบญุเกษม สารกลิ	น 
ที'ปรึกษากฎหมาย 
นายประธาน  วิสทุธิโชติกร 
โดยกรรมการและผู้บริหารที'อยู่บนเวทีได้แก่ 
1. ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จนัทรางศ ุ
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชาตรี ศิริพานิชกร  
3. กรรมการผู้จดัการ นายอภิชาติ ชโยภาส  
4. รองกรรมการผู้จดัการ สายงานแผนงานบญัชีและการเงิน นางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา 

 

หลงัจากนั +น พิธีกรได้กล่าวเชิญศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศ ุประธานกรรมการบริษัททําหน้าที	เป็น
ประธานในที	ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวตอนรับผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ เข้าสูก่ารประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2560 

ประธานฯ กลา่วตอนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่านที	เข้าร่วมการประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท และผู้บริหาร บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี	  จํากัด (มหาชน) ขอต้อนรับผู้ ถือหุ้นทกุท่านเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ขอขอบพระคณุทกุท่านที	ให้ความใสใ่จ และสละเวลาเข้าร่วมประชุม ประธานฯ ขอขอบพระคณุผู้ ถือหุ้นที	
เห็นชอบและไว้วางใจให้ประธานได้เข้าร่วมเป็นสว่นหนึ	งของคณะกรรมการบริษัท จึงขออนุญาตดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที	ได้กําหนดไว้ดงัตอ่ไปนี + 

 
วาระที' 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2559 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที	ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559ซึ	งประชุมเมื	อ
วนัที	 8 เดือนเมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรม ชั +น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที	 
247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครและได้จดัทํารายงานการประชมุแล้วเสร็จภายใน 14 วนันบั
แต่วนัประชุมฯ และได้นําส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที	กฎหมายกําหนด พร้อมทั +งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
www.rajaferryport.com ของบริษัทแล้ว 

โดยบริษัทได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้กับผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้ว
ปรากฏรายละเอียดตามสิ	งที	สง่มาด้วย 1 

โดยประธานฯ ขอให้ที	ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมไปทีละหน้า รวมทั +งหมด 30 หน้า เริ	ม
จากหน้าแรก ไปจนถึงหน้าสดุท้ายและได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นหรือไม ่ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม หรือเสนอแนะเรื	องใดประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทําการนบัคะแนน 
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พิธีกรได้แจ้งให้ที	ประชุมทราบว่า ในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559
จะต้องผา่นการเห็นชอบอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทั +งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ	งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีง 

มติที'ประชุม  
ที	ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึ	งประชุม

เมื	อวนัที	 8 เดือนเมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี + 

มติที'ลง 
จาํนวนเสียงที'ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที'มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 115,852,703 100 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

 

 
วาระที' 2  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2559 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายบริหาร นําโดย นายอภิชาติ ชโยภาส และนางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา นําเสนอผล
การดําเนินงานประจําปี 2559 ให้ที	ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จดัการ ได้รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2559 พร้อมรูปภาพประกอบให้
ที	ประชุมทราบว่า สําหรับปี 2559 สิ	งที	บริษัทได้ตั +งเป้าหมายไว้ และบริษัทก็ได้ดําเนินงานตามแผนที	วางไว้ภารกิจ
เป้าหมายสว่นใหญ่ก็สาํเร็จลลุว่งไปด้วยดี โดยมีบางภารกิจที	ยงัอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี + 

1. การปรับปรุงและขยายทา่เทียบเรือเกาะสมยุ ทา่ 1, ทา่ 2 
บดันี + การปรับปรุงและขยายทา่เทียบเรือเกาะสมยุ ทา่ 1 ,ทา่ 2 เสร็จแล้ว และได้ทําการเปิดใช้งานแล้วทั +ง 2 ท่า 

สง่ผลให้การเข้า-ออกของเรือเฟอร์รี	เกาะสมยุดีขึ +น และการจราจรของรถภายในพื +นที	ทา่เรือเกาะสมยุสะดวกรวดเร็วมากขึ +น 
สําหรับท่าเรือท่า 1-2 ทําหน้าที	ในการรับเรือที	มาจากดอนสกั และเกาะพะงนั ในสว่นของท่า 3-4 ใช้สําหรับเป็นท่าเรือขา
ออกจากเกาะ ทําให้นกัทอ่งเที	ยว หรือผู้ โดยสาร มีความสะดวกและไมส่บัสนตอ่การใช้บริการ และเมื	อทา่ 1 และท่า 2 แล้ว
เสร็จ ช่วยให้บริษัทสามารถจัดการให้บริการลูกค้าได้ดีขึ +น โดยได้จัดให้มีรถรับ-ส่งลูกค้า จากท่าเรือไปยังโรงแรมหรือ
สถานที	ต่างๆ รอบเกาะสมุย ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการรถตู้ โดยสารของบริษัท อาร์พี. แวน ทรานสปอร์ต จํากัด 
รายได้เพิ	มสงูขึ +นกวา่ที	คาดการณ์ไว้ 

2. การเดินเรือเส้นทาง เกาะสมยุ -เกาะพะงนั 
ในอดีตบริษัทได้เคยให้บริการเส้นทางเกาะสมยุ – เกาะพะงนั แตย่กเลกิไปเนื	องจากผลประกอบการไมเ่ป็นไป

ตามเป้าหมาย แตใ่นปี 2559 การคมนาคมเส้นทางเกาะสมยุ– เกาะพะงนัเติบโตขึ +น กลุม่เป้าหมายเพิ	มขึ +น ไมว่า่จะเป็น
กลุม่ Bigbike จกัรยานยนต์ รถขนสง่logistics ฯลฯโดยเฉพาะชว่ง Full Moon Party 

3. การทํา Rebranding สร้างภาพลกัษณ์บริษัทใหม ่
การทํา Rebranding เป็นหนึ	งในกลยทุธ์ทางการตลาด โดยได้วา่จ้างบริษัทชั +นนําในการปรับภาพลกัษณ์บริษัท 

คือ บริษัท แบรนด์ยเูนี	ยน จํากดั มาทําการออกแบบLogo ออกแบบBooklet ออกแบบตัoว ฯลฯ โดยการทําRebranding ใน
ครั +งนี + จะเห็นผลชดัเจนในไตรมาสที	1 และไตรมาสที	 2 นี + 
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4. Mobile Application – Booking  
บริษัทได้ลงทุนจัดทําระบบ Mobile Application เพื	อให้บริการการจองตัoวออนไลน์ โดยในปีที	ผ่านมายอด

Booking ผา่นระบบ Mobile Application เติบโตขึ +น 10% และมีแนวโน้มที	ดีขึ +นในอนาคต 
5. ศกึษาการขยายการลงทนุฝั	งอนัดามนั จ.กระบี	 
ในปีที	ผา่นมาบริษัทได้ทําการศึกษาขยายการลงทนุเพิ	มมากขึ +น โดยได้ทําการศึกษาการลงทนุในพื +นที	จงัหวดั

กระบี	 ทําการศกึษาเรื	องข้อกฎหมาย การทําเอกสารขั +นตอนตา่งๆ โดยบริษัทจะพยายามดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี +   
เพื	อเป็นขา่วดีแก่ผู้ ถือหุ้น 

6. การจดัซื +อเรือ อาร์ 10 
ในปีที	ผา่นมา ประมาณช่วงเดือนสงิหาคม บริษัทได้ทําการซื +อเรือลาํใหม ่ชื	อเรืออาร์ 10 ซึ	งทําความเร็วได้ดีกว่า

ลาํอื	นๆ ปกติเดินเรือจากดอนสกั เพื	อไปเกาะพะงนัใช้เวลาประมาณ 3 ชั	วโมง แต่สําหรับเรืออาร์ 10 ใช้เวลาเดินทางจาก
ท่าเรือดอนสกั ไปท่าเรือเกาะพะงัน ใช้เวลาเพียง 2 ชั	วโมง และในเส้นทางดอนสกั –เกาะสมุย ใช้เวลาเพียง 1 ชั	วโมง            
เร็วกวา่เรือทกุลาํที	บริษัท สง่ผลให้รายได้ของบริษัทโตขึ +นอยา่งตอ่เนื	อง 

7. การขายพื +นที	โฆษณา 
บริษัทพยายามผลกัดนัรายได้ในส่วน Non-core Business ให้เพิ	มมากขึ +น โดยหนึ	งในนั +นคือการขายพื +นที	

โฆษณา ไมว่า่จะเป็น พื +นที	ทา่เรือ ภายในเรือ รวมไปถึง ออนไลน์ โดยแนวโน้มในปีนี + คาดว่าจะดีขึ +นกว่าปีก่อนเนื	องจากใน
ปีนี +มีลกูค้ามาใช้บริการเพิ	มมากขึ +น  

นายอภิชาติ ชโยภาส ได้ให้ข้อมูลเพิ	มเติมว่า สําหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี + บริษัทคาดการณ์ว่าจะมี
ลกูค้าและนกัทอ่งเที	ยวเพิ	มมากขึ +น โดยสงัเกตได้จากการที	ลกูค้าได้ทําการBooking ลว่งหน้าในช่วงวนัที	 10 – 20 เมษายน 
2560 เพิ	มมากขึ +น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี + จะมีนกัท่องเที	ยวชาวจีน กรุ๊ปทวัร์จีน มาเที	ยวเกาะสมยุและ
เกาะพะงนัเป็นจํานวนมาก 

 

นางสาวจีรวลัย์ ธนนัทารองกรรมการผู้จัดการ สายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงานผลประกอบการ
ประจําปี 2559 ประกอบกราฟแสดงข้อมลู ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาดงันี +  

1. รายได้รวม 

รายได้รวมของปี 2559 เป็นจํานวนทั +งสิ +น 692 ล้านบาท เมื	อเปรียบเทียบกบัปี 2558 จํานวน 638 ล้านบาท      
เป็นปรับตวัสงูขึ +นจากปี 2558 ประมาณ 8.5% โดยรายได้หลกั 88.3% มาจากการให้บริการเรือเฟอร์รี	 7.8% มาจากการ
จําหนา่ยสนิค้าอาหารและเครื	องดื	ม 1.6% มาจาการรายได้ในสว่นของรถตู้รถโดยสารของบริษัท อาร์พี. แวน ทรานสปอร์ต
จํากัด (บริษัทย่อย) และ 2.4% จะอยู่ในส่วนของรายได้อื	นๆ อาทิเช่น รายได้จากการขายโฆษณา การจองตัoวเรือจาก
พนัธมิตรทางการค้า และคา่เช่าพื +นที	ตา่งๆ เป็นต้น  

2. กําไรขั +นต้น และกําไรสทุธิ 
กําไรขั +นต้น ประจําปี 2559 อยู่ที	 157.8 ล้านบาท คิดเป็น 23.3% ของรายได้รวม และในปี 2558 กําไรขั +นต้น 

อยูที่	 154.1 ล้านบาท คิดเป็น 24.7% ของรายได้รวม 
ในสว่นของกําไรสทุธิ ประจําปี 2559 อยูที่	 67.4 ล้านบาท และในสว่นปี 2558 อยูที่	 78.3 ล้านบาท จะเห็นได้วา่

กําไรสทุธิประจําปี 2559 ปรับตวัลดลง เนื	องจากต้นทนุที	เพิ	มสงูขึ +น กลา่วคือ ต้นทนุการบริการประจําปี 2559 เป็นจํานวน 
460.6 ล้านบาท ปรับตวัสงูขึ +นจากปี 2558 ที	มีต้นทนุการบริการ เป็นจํานวน 420.4 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัที	ต้นทนุการ
บริการเพิ	มสงูขึ +น ก็มาจากต้นทนุนํ +ามนัเชื +อเพลิงและนํ +ามนัหลอ่ลื	น ที	เพิ	มมากขึ +น เป็นจํานวนทั +งสิ +น 213.7 ล้านบาท และ
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คา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซม คา่อะไหลเ่รือ ซอ่มแซมเรือและทา่เรือ อยูที่	ประมาณ 66.9 ล้านบาทและต้นทนุในสว่น คา่ใช้จ่าย
ในสว่นพนกังานและคา่ใช้จ่ายอื	นๆ เช่น คา่ใช้จ่ายในสว่นสาธารณปูโภค คา่นํ +า คา่ไฟฟ้า และคา่เช่าตา่งๆ 

3.ต้นทนุการบริการ 
เมื	อเปรียบเทียบกับต้นทุนของปี 2558 จะเห็นได้ว่า ต้นทุนการบริการของปี 2559 เพิ	มสงูขึ +นโดยเฉพาะของ

ค่าใช้จ่ายนํ +ามนัเชื +อเพลิงและค่านํ +ามนัหล่อลื	น จากปี 2558 เป็นจํานวน 199.8 ล้านบาท และในปี 2559 ปรับเพิ	มสงูขึ +น
เป็น 213.7 ล้านบาท ทั +งนี + เมื	อเปรียบเทียบกับจํานวนการให้บริการเรือโดยสาร จะเห็นได้ว่า จํานวนเที	ยวเรือในการ
ให้บริการของปี 2559 มีจํานวนการให้บริการเพิ	มมากขึ +น โดยปี 2559 ให้บริการเที	ยวเรือจํานวนทั +งสิ +น 20,739 เที	ยว (เฉลี	ย 
ประมาณ 58 เที	ยวต่อวนั) แต่ในปี 2558 มีจํานวนเที	ยวเรือให้บริการเพียง 17,595 เที	ยว(เฉลี	ยประมาณ 48 เที	ยวต่อวนั) 
จะเห็นได้วา่จํานวนเที	ยวเรือในการให้บริการในปี 2559 มีการปรับตวัสงูขึ +นในอตัราร้อยละ 17.8% ซึ	งการเติบโตดงักลา่ว
เป็นสว่นหนึ	งของต้นทนุการบริการที	เพิ	มสงูขึ +น 

โดยการเติบโตของรายได้จากการบริการ แบ่งแยกออกเป็น 3 เส้นทาง คือ เส้นทาง ดอนสกั-สมุยคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 67% เส้นทางดอนสกั-พะงนั คิดเป็นประมาณร้อยละ 23% และในสว่นของเส้นทาง สมุย–พะงัน จะมี
รายได้คิดเป็นร้อยละ 10% ซึ	งจะเห็นได้ถึงความเติบโตของรายได้เส้นทางสมยุ–พะงนั ที	มเีพิ	มมากขื +น 

4. ต้นทนุขายสนิค้าอาหารและเครื	องดื	ม 
ต้นทนุขายสนิค้าอาหารและเครื	องดื	ม ของปี 2559 มีจํานวนทั +งสิ +น 48.9 ล้านบาท ซึ	งจะใกล้เคียงกบัต้นทนุขาย

สินค้าอาหารและเครื	องดื	มประจําปี 2558 ซึ	งมีจํานวนทั +งสิ +น 47.6 ล้านบาท โดยจะประกอบด้วยต้นทนุสินค้า ค่าใช้จ่าย
พนกังาน คา่เสื	อมราคา และต้นทนุอื	นๆ  

5. คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริการ 
คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริการ ในปี 2558 จะอยู่ที	 13.8 ล้านบาท และในปี 2559 ปรับตวัสงูขึ +นเล็กน้อย

อยูที่	 16.1 ล้านบาท โดยสาเหตทีุ	เพิ	มขึ +นจะอยูใ่นสว่นของคา่ใช้จ่ายพนกังาน เนื	องจากปีที	ผ่านมามีการขยายงานของฝ่าย
การตลาด ในการเพิ	มช่องทางการขายให้มากขึ +น โดยเฉพาะช่องทางการขายบตัรโดยสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ	งจะมี
คา่ใช้จ่ายพนกังานในการดแูลควบคมุระบบดงักลา่วด้วย อีกประการหนึ	งคือ ในสว่นของคา่คอมมิชชั	นที	ปรับตวัสงูขึ +น และ
คา่เสื	อมราคาที	ปรับขึ +นตามการขยายของธุรกิจ 

6. คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
ในปี 2558 บริษัทมีต้นทนุค่าใช้จ่ายในการบริหาร อยู่ที	 52.2 ล้านบาท แต่ในปี 2559 ปรับตวัสงูขึ +น อยู่ที	 76.8 

ล้านบาท โดยสาเหตทีุ	ปรับตวัสงูขึ +นประกอบด้วยดงันี + 
- ค่าใช้จ่ายพนกังาน ในปี 2559 อยู่ที	 32.6 ล้านบาท แต่สําหรับปี 2558 อยู่ที	 25.8 ล้านบาทสาเหตจุากการ

ขยายงาน เพื	อเพิ	มช่องทางรายได้ ไมว่า่จะเป็นทีมการตลาด และทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ	งในปีที	ผ่านมา บริษัทได้เพิ	ม
สายงานใหม ่คือ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ	งจะประกอบไปด้วยพนกังานในสว่นงานต่างๆ ในการควบคมุดแูลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพนกังานในสว่นของการประมวลผลปฎิบตัิงาน 

- ค่าเช่าและสาธารณปูโภค เพิ	มขึ +นเล็กน้อย ในปี 2559 อยู่ที	 7.8 ล้านบาท แต่สําหรับปี 2558 ค่าเช่าและ
สาธารณปูโภค อยูที่	 6.3 ล้านบาท 

- คา่ที	ปรึกษาและบริการ ในปี 2559 อยู่ที	 10 ล้านบาท แต่สําหรับปี 2558 มีค่าที	ปรึกษาและบริการเพียง 5.7 
ล้านบาท ซึ	งจะสอดคล้องกบัแผนงานปี 2559 คือคา่ที	ปรึกษาในการทํา Rebranding ซึ	งเป็นหนึ	งในกลยทุธ์ทางการตลาด
ในปีที	ผ่านมา และค่าที	ปรึกษาในการเพิ	มช่องทางการจัดจําหน่าย และค่าที	ปรึกษาในการพฒันาเว็บไซด์ ซึ	งแผนงาน
ดงักลา่วจะเห็นผลชดัเจนในปีนี + 



 
7 

 

 

- ค่าใช้จ่ายอื	นๆ ซึ	งในปี 2559มีจํานวนเพิ	มมากขึ +น อยู่ที	 17 ล้านบาท ซึ	งต่างกบัปี 2558 อยู่ที	 7.5 ล้านบาท 
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลกัๆ คือ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสํานกังาน มีการปรับปรุงพื +นที	สํานกังานทั +งที	สํานกังานใหญ่ 
อําเภอดอนสกั จังหวดัสรุาษฎร์ธานี และสํานกังานสาขาที	กรุงเทพฯ และในส่วนของค่าสาธารณูปโภค ค่านํ +า ค่าไฟฟ้า            
คา่โทรศพัท์ ฯลฯ 

นางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา รายงานให้ที	ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบว่า จากการรายงานข้างต้น จะทราบถึงสาเหตแุละ
ที	มาวา่ เหตใุดผลประกอบการของปี 2559 มีรายได้รวมเพิ	มสงูขึ +นแต่ทําไมกําไรสทุธิจึงได้ลดลง ด้วยเหตผุลหลกักลา่วคือ
ต้นทนุที	เพิ	มสงูขึ +น และการขยายงานและการลงทนุที	มเีพิ	มมากขึ +น  

จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที	ได้เข้าร่วมประชมุซกัถาม หรือเสนอแนะใดๆ ตอ่ผลการดําเนินงานประจําปี 2559 
มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและนําเสนอความเห็นดงันี + 
 

ผู้ถอืหุ้นสอบถาม/เสนอความเห็น ผู้บริหารตอบข้อสอบถาม 
� นางสาวภาวนา ธงรัตนะ ผู้ ถือหุ้น 

ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดงันี + 
1. เรือที	บริษัทได้จดัซื +อเมื	อปีที	ผ่านมา บริษัทมีนโยบายการตดัค่า
เสื	อมอยา่งไร และเริ	มบนัทกึตั +งแตไ่ตรมาสใดและในแตล่ะเดือนมี
ตวัเลขการตดัคา่เสื	อมประมาณเทา่ไร 
2. เรื	องค่าใช้จ่ายที	เพิ	มสูงขึ +น ในการทํา Rebranding จะเป็น
คา่ใช้จ่ายของปี 2559 และในปี2560 จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี +
แล้วใชห่รือไม ่
3. เนื	องจากปีที	ผ่านมามีการเพิ	มเที	ยวเรือ ทําให้มีค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของต้นทุนนํ +ามัน และค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ	มมากขึ +น แต่
กําไรไม่ได้โตขึ +นตามรายได้และค่าใช้จ่าย พอจะชี +แจงได้หรือไม ่
ว่ามีเหตผุลอื	นใดอีกหรือไม่ เช่น จํานวนนักท่องเที	ยวลดลง หรือ
เหตุผลใด และบริษัทมีการคาดการณ์ผลการดําเนินงานปีนี +
อยา่งไร 
4. เวลาบริษัทสรุปรายได้ จะสรุปเป็นปี ซึ	งควรจะสรุปรายได้เป็น
รายไตรมาส เพื	อจะสะท้อนให้เห็นว่าแต่ละไตรมาสมีseasonal 
ผันผวนมากน้อยแค่ไหน และช่วงไหนจะมีรายได้ดีที	สดุ และไตร
มาสไหนจะเป็นชว่งที	สร้างรายได้ได้น้อยที	สดุ 

� ผู้บริหารชี +แจงข้อสอบถามของผู้ ถือหุ้นดงันี + 
1.นางสาวจีรวัลย์ ธนันทาชี +แจงว่า ในส่วนของนโยบายการตัด
ค่าเสื	อมเรือ อาร์10 (เรือSecond Hand จากประเทศญี	ปุ่ น) 
บริษัทได้จดัซื +อเรือในชว่งเดือนสิงหาคม ปีที	ผ่านมา โดยนโยบาย
การตัดค่า เสื	อมจะคํานวณจากอายุเ รือตั +งแต่20ปีขึ +นไป 
เพราะฉะนั +น เรืออาร์10 จะเริ	มคํานวณค่าเสื	อมตั +งแต่เดือน
สิงหาคมของปีที	ผ่านมา 
ในส่วนของการตดัค่าเสื	อมในแตล่ะเดือนนั +น โดยหลกัการของ
มาตรฐานทางบัญชี จะต้องทําการประเมินราคาของต้นทุนที	
คงเหลือทกุสิ +นปี บริษัทจึงได้ทําการประเมินราคาทกุสิ +นปี ซึ	งจะ
ขึ +นอยูก่บัราคาของเหล็กในปีนั +นๆ 
2.นางสาวจีรวลัย์ ธนนัทาอธิบายวา่ ในสว่นของคา่ใช้จา่ยในการ
ปรับภาพลักษณ์องค์กร Rebranding จะคงเหลือค่าใช้จ่ายอีก
ประมาณหนึ	งงวด ที	จะถึงกําหนดชําระในไตรมาสที	 1 ของปี 
2560 
นายอภิชาติ ชโยภาส อธิบายเพิ	มเติมว่า สาเหตทุี	จะต้องมีการ
ทํา Rebranding เนื	องจาก Core Business มีการเปลี	ยนแปลง 
บริษัทพยายามขยายเครือข่ายการให้บริการให้เพิ	มมากขึ +น และ
พยายามสร้าง Brand ให้เปิดกว้างดงึดดูความสนใจมากขึ +น เพื	อ
เพิ	มโอกาสในการทําธุรกิจ เช่น การขายเพ็กเก็จรวมเส้นทาง
เดินเรือ การขนสง่ทางรถ และสายการบิน 
3. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงวา่ สาเหตทุี	กําไรลดลงจากสาเหตุ
แรกคือ ช่วงปลายปี 2559 เกิดวิกฤตนํ +าท่วมที	เกาะสมยุ ทําให้
รายได้ของไตรมาสที	4ลดลงจากที	ตั +งเป้าหมายไว้เป็นอย่างมาก 
และประเด็นที	สองที	กระทบการท่องเที	ยวเป็นอย่างมากคือ เรื	อง
ของทัวร์ศูนย์เหรียญ ทําให้รายได้ลดลงในปลายไตรมาสที	 3 
และต้นไตรมาสที	 4 
แต่สําหรับปี 2560 ตั +งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที	ผ่านมา รายได้
ค่อนข้างโตต่อเนื	อง และทวัร์จีนได้กลับมาเที	ยวประเทศไทยอีก
ครั +ง และสถานที	ทอ่งเที	ยวที	เป็นที	สนใจของทวัร์จีน หนึ	งในนั +นก็
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คือ เกาะสมยุ และเกาะพะงนั ในส่วนของเที	ยวบินเหมาลําที	มา
ลงสนามบินสุราษฏร์ธานี มีประมาณ 4-5Fight ต่อวัน ซึ	งจะ
สะท้อนให้เห็นปริมาณนกัทอ่งเที	ยวที	เพิ	มมากขึ +น 
4.นางสาวจีรวัลย์ ธนันทาตอบรับข้อเสนอเรื	องการสรุปรายได้
เป็นรายไตรมาส และตอบข้อสอบถามว่า ช่วงที	จะสร้างรายได้
ให้กับบริษัทมากที	สุด คือช่วงเทศกาลสงกรานต์ และจะลดลง
เรื	อยๆ ตามสภาวะของมรสมุที	พาดผ่าน และช่วงที	สร้างรายได้
ได้น้อยคือชว่งไตรมาสที	 4 

� นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ุ ผู้ ถือหุ้น 
1. มีความยินดีเป็นอยา่งยิ	ง ที	บริษัทได้ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง 
จนัทรางศ ุมาเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ	งทา่นเป็นบคุคลที	คน
ไทยให้ความเชื	อถือเป็นอยา่งยิ	ง 
2. ข้อเสนอแนะ สภาพคลอ่งของหุ้นบริษัทไมค่อ่ยดี ทําอย่างไรจะ
ทําให้สภาพคลอ่งมากขึ +น จะต้องทําการโฆษณาให้มากขึ +น 
3. เรื	องคา่บตัรโดยสาร สําหรับชาวต่างชาติถือว่าไม่แพง สําหรับ
คนเกาะสมยุถือวา่แพง บตัรผู้สงูอายไุด้สว่นลดคา่โดยสารหรือไม ่
4. ขอให้บริษัทอธิบายการขายเป็นset มีอะไรบ้าง 
5. การเดินเรือเส้นทาง หวัหิน - พทัยา บริษัทมีส่วนเกี	ยวข้องกับ
ธุรกิจนี +หรือไม ่
6. เรือลําใหม่นี + เป็นเรือต่อใหม่หรือไม่ อายุกี	ปี ความเร็วสูงสุด
เทา่ไร ขนาดกี	ตนักรอส 

� ผู้บริหาร ชี +แจงข้อสอบถามของผู้ ถือหุ้นดงันี + 
1. และ 2. ผู้บริหารขอบพระคณุในข้อเสนอแนะดงักลา่ว 
3. นายอภิชาติ ชโยภาส อธิบายว่า บตัรผู้ สูงอายสุามารถใช้เป็น
สว่นลดคา่โดยสารได้ทั +งเกาะสมยุ และเกาะพะงนั 
4. นายอภิชาติ ชโยภาส อธิบายว่า บริษัทจําหน่ายช่องทางการ
เดินทางเป็นแพ็กเก็จรวมคือ เดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชีย มา
ลงที	สนามบินสุราษฏร์ธานี และขึ +นรถตู้ เพื	อไปลงเรือเฟอร์รี	  และ
เมื	อถึงเกาะก็นั	งรถตู้ไปยงัที	พกั โรงแรม หรือสถานที	ตา่งๆบนเกาะ 
5. นายอภิชาติ ชโยภาส  ชี +แจงว่า เส้นทางเดินเรือ หวัหิน - พทัยา 
บริษัทไมส่ว่นเกี	ยวข้องแตป่ระการใด 
6. เรืออาร์10 เป็นเรือSecond Hand จากประเทศญี	ปุ่ น อายุ
ประมาณ 10กว่าปี ความเร็วประมาณ15 น๊อต(knots) ขนาด
ประมาณพนักวา่ตนักรอส 

� นายเอม อัศวโกวิท ผู้ ถือหุ้น 
1. สอบถามเรื	องโครงสร้างรายได้ ปัจจุบันโครงสร้างรายได้
ประมาณ60%มาจากการขนส่ง และหากทําการ Rebranding
แล้วโครงสร้างรายได้จากนักท่องเที	ยวจะเป็นกี	เปอร์เซ็นต์ของ
รายได้ทั +งหมด 

 

� ผู้บริหาร ชี +แจงข้อสอบถามของผู้ ถือหุ้นดงันี + 
1. นายอภิชาติ ชโยภาส อธิบายว่าการทําRebranding คือการ
ขยายเครือข่ายทางการตลาด ซึ	งหากดจูากประมาณผู้ โดยสารปีที	
ผ่ า นมาอยู่ ที	 ป ร ะมาณ1.1 ล้ านคน  แต่ สํ า ห รับ ปี นี +บ ริ ษั ท
ตั +งเป้าหมายจะเพิ	มจํานวนผู้ โดยสารให้ได้ประมาณที	 1.4-1.5 ล้าน
คน สว่นหนึ	งก็จะมาจากการปรับภาพลกัษณ์องค์กรRebranding 
ส่วนที	2 ที	จะเพิ	มรายได้จากนักท่องเที	ยวคือนโยบายการทํา 
Mobile Application เพื	อให้เกิดความสะดวกสบายให้แก่
นักท่องเที	ยวในการหาช่องทางการเดินทางได้รวดเร็วขึ +น และ
สามารถหาที	พักได้อย่างสะดวกสบายในราคาประหยัด ซึ	งจาก
นโยบายดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที	ยวได้ทําการDirect 
Booking โดยตรง 
หากจะให้เห็นผลได้ชัดเจนจากนโยบายดังกล่าวข้างต้น คาดว่า
จะต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี ถึงจะสะท้อนภาพได้ชดัเจน 

� นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น 
1. ธุรกิจของบริษัทที	เป็นโลจิสติกส์ประมาณกี	เปอร์เซ็นต์ และใน
ส่วนของการท่องเที	ยวกี	เปอร์เซ็นต์ และอนาคตมีแนวทางว่าจะ
เน้นไปทางด้านไหนเป็นหลัก ซึ	งใน 2-3 ปีที	ผ่านมาภาคการ
ทอ่งเที	ยวดีขึ +นมาก แต่บริษัทรายได้เพิ	มขึ +นแต่กําไรลดลง ซึ	งควร
จะมีแนวทางที	ดีกวา่นี + รายได้เพิ	มขึ +นแตกํ่าไรลดลง ก็สง่ผลให้การ
ปันผลลดลงไปด้วย 

� ผู้บริหาร ชี +แจงข้อสอบถามของผู้ ถือหุ้นดงันี + 
1.นายอภิชาติ ชโยภาส อธิบายว่ารายได้ของบริษัทประมาณ 60-
80% มาจากขนสง่โลจิสติกส์ ซึ	งเมื	อดจูากรายได้จะเห็นการเติบโต
ของเกาะสมุยและเกาะพะงัน แต่จํานวนนักท่องเที	ยวที	มาใช้
บริการยงัน้อยอยู ่เมื	อดจูากรายได้ที	เพิ	มขึ +นในปีนี + จะเห็นตวัเลขที	มี
นัยสําคญั ซึ	งหากจะต้องการรายได้เพิ	มขึ +นก็ต้องมีการลงทุนเพื	อ
อนาคต และบริษัทยงัคงมั	นใจวา่บริษัทเดินอยูใ่นเส้นทางที	ถกูต้อง 
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2.ธุรกิจของบริษัทที	เป็นโลจิสติกส์มีMarginประมาณกี	เปอร์เซ็นต์ ในปี 2560 หากไม่มีเหตุการณ์ที	กระทบต่อรายได้ คาดการณ์ว่า
รายได้จะเพิ	มสูงขึ +น และการขนส่งโลจิสติกส์ ก็จะเป็นหนึ	งใน
ยุทธศาสตร์ของบริษัทแน่นอน ไม่ว่าบริษัทจะเพิ	มเส้นทางไป
เส้นทางไหน 
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา อธิบายเพิ	มเติมว่า รายได้ที	มาจากการ
บริการเรือเฟอร์รี	 มีประมาณ 88.3% ของรายได้ทั +งหมด และเป็น
รายได้จากการขนสง่โลจิสติกส์ ประมาณ60% ของรายได้จากการ
บริการเรือเฟอร์รี	  และส่วนที	เหลือจะเป็นรายได้จากนักท่องเที	ยว 
ซึ	งหากสังเกตุจากต้นทุนนํ +ามันและค่าซ่อมที	 เพิ	มสูงขึ +นนั +น มี
นยัสําคญัเพื	อเป็นการลงทนุจากเที	ยวเรือที	เพิ	มมากขึ +น เป็นเสมือน
การลงทุนเพื	อให้นักท่องเที	ยวและลูกค้าจดจําได้ว่า บริษัท
ให้บริการเรือเส้นทางดอนสัก-สมยุ ทุกหนึ	งชั	วโมง และให้บริการ
เรือเส้นทาง ดอนสกั- พะงนั ทกุสองชั	วโมง  
2.นายอภิชาติ ชโยภาส อธิบายว่า Marginของภาคการขนส่ง            
โลจิสติกส์ นั +น ชึ +น-ลง ไม่แน่นอน เนื	องจากในระวางเรือหนึ	งลํา
ประกอบไปด้วยรถบรรทกุหลายขนาดเช่น รถบรรทกุ รถเทรลเลอร์ 
รถสิบล้อ เป็นต้น ซึ	งไมไ่ด้แยกกลุม่ประเภทเวลาขนสง่ 

� นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ุผู้ ถือหุ้น 
1. ขอให้บริษัทนําเสนอแพ็กเก็จในการเดินทาง และส่วนลดของ
ผู้สงูอาย ุวา่จะได้สว่นลดประมาณเทา่ไร 

� ผู้บริหาร ชี +แจงข้อสอบถามของผู้ ถือหุ้นดงันี + 
1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่า บริษัทยืนยนัเรื	องส่วดลดต่างๆ 
ไมว่า่จะเป็นบตัรผู้สงูอาย ุหรือบตัรสมาชิก ว่ามีส่วนลดแน่นอนแต่
เนื	องจากอนุมัตินานแล้วจึงจําตัวเลขที	ชัดเจนไม่ได้ และการ
เดินทางโดยสารรถร่วมเครือข่าย อาทิเช่น บ.พันทิพย์ ก็มีส่วนลด
แตล่ะผู้ประกอบการก็ให้สว่นลดไมเ่หมือนกนั 

� นางสาวภาวนา ธงรัตนะ ผู้ ถือหุ้น 
1. จากการที	บริษัทชี +แจงข้างต้นเรื	องของการศึกษาขยายการ
ลงทุนไปฝั	 งอันดามัน ซึ	งจะได้ข้อสรุปภายในปีนี + จึงจะขอ
สอบถามวา่ในปีนี +จะมีแผนที	จะลงทนุใหญ่ในปีนี +อะไรอีกบ้าง 
2. แผนการซื +อเรือ 2 ลํา จะมีมลูคา่ประมาณเทา่ไร 
3. สอบถามเรื	อง Market Share เป็นอย่างไรเมื	อเทียบกับคู่แข่ง 
และLoad Factorของสายการบินเมื	อเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร 
และBrandของบริษัทกบัคูแ่ข่งเป็นอยา่งไร 

� ผู้บริหาร ชี +แจงข้อสอบถามของผู้ ถือหุ้นดงันี + 
1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงวา่ การทําธุรกิจเรือเฟอร์รี	 การขยาย
การลงทุน  จะต้องศึกษากฎหมายไม่ว่าจะ เป็น  กฎหมาย 
กฎกระทรวง กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกฎหมาย
เกี	ยวกับสิ	งแวดล้อม  ซึ	งหากจะมีการลงทุน ก็จะต้องผ่านการ
พิจารณาผ่านคณะกรรมการบริษัทเป็นที	เรียบร้อย และหากเป็น
การลงทนุที	เป็นนยัสําคญัก็จะต้องมีการตั +งIFAด้วย 
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเจริญเติบโตของการท่องเที	ยวจังหวัด
กระบี	 ซึ	งหากบริษัทได้รับข่าวดีจะแจ้งให้ทราบ 
สว่นการลงทนุด้านการซื +อเรือ บริษัทก็มีโครงการที	จะซื +อเรือเพิ	มอีก
2 ลํา ซึ	งภายหลังที	ท่าเรือเสร็จสมบูรณ์ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล
บริษัทมีความพยายามที	จะให้บริการลูกค้าได้เดินทางได้เร็วขึ +น 
ไม่ให้ลูกค้ามารอเรือ โดยพยายามจะให้เรือออกทุก 15 นาที จึง
จําเป็นที	จะต้องมีเรือให้บริการมากขี +น 
2. นางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา ชี +แจงวา่ อยูใ่นระหวา่งการประมลูจึงยงั
ไมไ่ด้ข้อสรุปที	ชดัเจน โดยจะทราบประมาณชว่งไตรมาสที	3 
3.นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่าMarket Share เมื	อเปรียบเทียบ
จํานวนเที	ยวเรือดอนสกั-สมยุ  ของบริษัทจะมี Market Share อยู่ที	
ประมาณ70% ดอนสกั-พะงนั อยูท่ี	 100%สมยุ-พะงนัอยูท่ี	 100% 
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ในส่วนของBrand บริษัทเป็นแบรนด์ของลกูค้าทกุกลุ่ม เนื	องจาก
บริษัทไม่เลือกการให้บริการ บริษัทยินดีให้บริการทุกกลุ่ม และใน
กรณีที	มีเหตฉุุกเฉิน คนเจ็บป่วย รถพยาบาล เมื	อแจ้งมายงับริษัท 
บริษัทจะทําการจัดพื +นที	ระวางเรือให้ทันที เรื	องความสะอาดปีที	
ผ่านมาได้ว่าจ้าง Outsource เพื	อจดัการทําความสะอาดไม่ว่าจะ
เป็นทา่เรือหรือบนเรือ และเบาะนั	งบนเรือได้ทําการเปลี	ยนใหม่เพื	อ
รองรับการให้บริการที	ดีขึ +น 

 

ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นจะสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ	มเติมหรือไม ่
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ	มเติม 
ประธานฯ จึงได้ชี +แจงให้ที	ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบว่า วาระที	 2 นี + เป็นวาระที	แจ้งเพื	อให้ที	ประชุมรับทราบ จึงไม่มี

การลงคะแนนเสยีงในวาระที	 2 นี + 
มติที'ประชุม  
ที	ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559 ตามที	บริษัทได้รายงานข้อมูล

ข้างต้น 
 
 

วาระที' 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี 2559 สิ Bนสุด ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559 
 

ประธานฯ ได้รายงานให้ที	ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาว่า เนื	องจากประเด็นงบการเงินที	เป็นสาระสําคัญนั +น 
นางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา ได้รายงานให้ที	ประชุมทราบในวาระที	 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 
2559 แล้ว ประกอบกับได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามและเสนอแนะ พร้อมทั +งผู้บริหารได้ชี +แจง อธิบาย 
พร้อมรับข้อเสนอแนะตา่งๆจากผู้ ถือหุ้นแล้ว ในวาระดงักลา่วนี + เพื	อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูที	เพียงพอประกอบการตดัสินใจ
ในวาระที	3 นี + บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงงบการเงินอีกครั +งหนึ	ง 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ	มเติมประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทําการนบัคะแนน 
พิธีกรได้แจ้งให้ที	ประชมุทราบวา่ ในการลงคะแนนในมตวิาระพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจําปี 2559 สิ +นสดุ 

ณ วนัที	 31 ธนัวาคม 2559 นั +น จะต้องผา่นการเห็นชอบอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั +งหมดของผู้ ถือ
หุ้นซึ	งเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

มติที'ประชุม  
ที	ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์งบการเงินประจําปี 2559 สิ +นสดุ ณ วันที	 31 ธันวาคม 2559ด้วย

คะแนนเสยีงดงันี + 
 

มติที'ลง 
จาํนวนเสียงที'ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที'มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 115,872,003 100 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 
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วาระที' 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิและจ่ายเงนิปันผล 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา นําเสนอข้อมูลวาระพิจารณาการจัดสรรกําไรสทุธิและ

จ่ายเงินปันผล ให้ที	ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 
การจัดสรรกาํไรสุทธิ 

นางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา รายงานให้ที	ประชุมทราบว่า เพื	อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
และข้อบงัคบัของบริษัท ได้กําหนดให้บริษัทจกัต้องจดัสรรกําไรสทุธิในแต่ละปีไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี จนกว่าทนุสํารองนี +จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  ซึ	ง
ปัจจุบนับริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนทั +งสิ +น 17,000,000 บาท ครบตามจํานวนขั +นตํ	าของเงินทุนสํารอง
ตามที	กฎหมายกําหนดไว้ 

การจ่ายเงนิปันผล 
นางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา รายงานให้ที	ประชมุทราบวา่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ในแตล่ะ

ปีในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงั
หักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื	นๆ ตามที	บริษัทกําหนด  ทั +งนี + การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี	ยนแปลงขึ +นอยู่กับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน แผนการลงทุนความจําเป็นและความเหมาะสมอื	นๆ ใน
อนาคต     

บริษัทจึงนําเสนอตอ่ที	ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื	อพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.30 บาท
ตอ่หุ้น รวมเป็นจํานวนเงินทั +งสิ +น 51 ล้านบาท (จากกําไรสทุธิประจําปี 2559 และกําไรสะสมที	ยงัไมไ่ด้จดัสรรยกมาต้นงวด
ปีบญัชี 2559) โดยจ่ายจากกําไรของกิจการที	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.18 ซึ	งผู้ ถือหุ้น
ประเภทบคุคลธรรมดาไมถ่กูหกัภาษีเงินได้ ณ ที	จ่าย และไมส่ามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้ และจ่ายจากกําไรของ
กิจการที	เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.12 

โดยบริษัทจะกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นวนัที	 4 พฤษภาคม 2560 และกําหนดรายชื	อผู้มีสทิธิรับเงินปัน
ผลดงักลา่วข้างต้นในวนัที	 18 เมษายน 2560 ซึ	งเป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น(Record Date) และรวบรวมรายชื	อตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยปิดสมดุทะเบียนในวนัที	 19 เมษายน 2560 

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทมีดงันี + 
- การจัดสรรกําไรสทุธิคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นไม่ตั +งเงินสํารองตามกฎหมายจากผลประกอบการ

บริษัทปี 2559 เนื	องจากบริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนทั +งสิ +น 17,000,000 บาท ครบตามจํานวนขั +นตํ	าของ
เงินทนุสาํรองตามที	กฎหมายกําหนดไว้ 

- การจ่ายเงินปันผลคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ควรอนมุตัิการจ่ายปันผลตามที	นําเสนอข้างต้น 
จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที	ได้เข้าร่วมประชุมซกัถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาการจัดสรรกําไร

สทุธิและจ่ายเงินปันผล ตามที	เสนอข้างต้น และมีผู้ ถือหุ้นสอบถามและนําเสนอความเห็นดงันี + 
ผู้ถอืหุ้นสอบถาม/เสนอความเห็น ผู้บริหารตอบข้อสอบถาม 

� นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ุ ผู้ ถือหุ้น 
1. ปีนี +บริษัทนําเสนอปันผลเทา่ไร และปีที	ผ่านมาปันผลเทา่ไร 
2. ขอเสนอแนะเรื	องการจา่ยปันผล ปีที	แล้วบริษัทจ่ายปันผลมาก 
แต่ในปีนี +จ่ายปันผลน้อย แล้วในปีต่อไปๆจะเป็นอย่างไร มีบาง
บริษัทเมื	อเข้าตลาดครั +งแรกแจ้งว่าจะไม่จ่ายปันผลสามปี และ
แจ้งว่าปีที	สี	จะจ่าย เมื	อเข้าปีที	สี	กลับมาแจ้งผู้ ถือหุ้ นว่าไม่จ่าย 
และในปีที	ห้าก็เหมือนจะไมจ่า่ยอีก จงึขอเสนอแนะให้ทราบ 

� ผู้บริหาร ชี +แจงข้อสอบถามของผู้ ถือหุ้นดงันี + 
1. นางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา แจงวา่ ปีนี +บริษัทนําเสนอปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นในอตัรา 0.30 บาทตอ่หุ้น และปีที	ผ่านมาบริษัทปันผลให้แก่
ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.82 บาทตอ่หุ้น 
2. ผู้บริหารรับทราบและขอบพระคณุในข้อเสนอแนะดงักลา่ว 
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ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ	มเติมนางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา จึงมอบหมายให้พิธีกร ทําการนบั
คะแนน 

พิธีกรได้แจ้งให้ที	ประชมุทราบวา่ ในการลงคะแนนในมตวิาระพิจารณาการจดัสรรกําไรสทุธิและจ่ายเงินปันผล
ที	บริษัทได้นําเสนอข้างต้นนั +น จะต้องผา่นการเห็นชอบอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั +งหมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ	งเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติที'ประชุม  
ที	ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิไม่ตั +งเงินสํารองตามกฎหมายเพิ	มเติมในปี 2559เนื	องจากบริษัทได้ตั +งเงิน

สาํรองตามกฎหมายไว้เป็นจํานวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทเรียบร้อยแล้ว และอนมุตัิจ่ายเงินปันผลให้แก่           
ผู้ ถือในอตัรา 0.30 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นจํานวนเงินทั +งสิ +น 51 ล้านบาท (จากกําไรสทุธิประจําปี 2559 และกําไรสะสมที	ยงั
ไมไ่ด้จดัสรรยกมาต้นงวดปีบญัชี 2559) โดยจ่ายจากกําไรของกิจการที	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล(BOI) ในอตัราหุ้น
ละ 0.18 ซึ	งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ที	จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้ 
และจ่ายจากกําไรของกิจการที	เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.12โดยกําหนดจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นวนัที	 4 พฤษภาคม 2560 และกําหนดรายชื	อ ผู้มีสทิธิรับเงินปันผลดงักลา่วข้างต้นในวนัที	 18 เมษายน 2560 
ซึ	งเป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น(Record Date) และรวบรวมรายชื	อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์โดยปิดสมดุทะเบียนในวนัที	 19 เมษายน 2560ด้วยคะแนนเสยีงดงันี + 

 

มติที'ลง 
จาํนวนเสียงที'ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที'มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 115,871,803 99.9998 
2. ไมเ่ห็นด้วย 200 0.0001 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

 
 

วาระที' 5  พิจารณาเลือกตั Bงกรรมการแทนกรรมการที'ครบกาํหนดออกตามวาระ 
ประธานฯ แจ้งให้ที	ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบว่า ด้วยวาระพิจารณาเลือกตั +งกรรมการแทนกรรมการที	ครบกําหนด

ออกตามวาระเป็นระเบียบข้อบงัคบัที	จะต้องปฏิบตัิทกุปี และในแต่ละปีจะมีกรรมการสลบัสบัเปลี	ยนครบวาระทกุปี และ
ในปี 2560 นี + ขอให้นางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา นําเสนอข้อมลูวาระนี +ให้ที	ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

นางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบั
ของบริษัทข้อ 18 ได้กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ	ง
ในสามของจํานวนกรรมการทั +งหมด  จึงจําเป็นต้องพิจารณาเลือกตั +งกรรมการแทนกรรมการที	ต้องออกตามวาระ หรือ
เสนอแตง่ตั +งกลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ	ง 

สาํหรับปี2560 กรรมการครบกําหนดออกตามวาระมีดงันี +    

ชื	อ ตําแหนง่ 

1 นายธีรเดช ตงัประพฤทธิLกลุ  รองประธานกรรมการ 
2 นายอภิชาติ ชโยภาส  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
3 นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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โดยประวตัิของกรรมการทั +ง 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ	งที	ส่งมาด้วย 3 ที	ได้จัดสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแล้ว ในวาระดงักลา่วนี + ขอเชิญผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด 
นางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา จึงขอเรียนเชิญกรรมการซึ	งครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระซึ	งเป็นผู้มีสว่นได้

สว่นเสยีในวาระนี + ออกจากที	ประชมุจนกวา่จะแล้วเสร็จการพิจารณาการประชุมในวาระนี + เพื	อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การ
กํากับดูแลกิจการที	ดี และให้ผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระและมอบหมายให้พิธีกร ทําการนับคะแนนเลือกตั +ง
กรรมการแทนกรรมการที	ต้องออกตามวาระเป็นรายบคุคล 

พิธีกรได้แจ้งให้ที	ประชุมทราบว่าสําหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตั +งกรรมการแทนกรรมการที	
ครบกําหนดออกตามวาระนี +จะทําการลงคะแนนมติแต่งตั +งกรรมการเป็นรายบคุคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับ
การรับรองด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ	งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

โดยขอให้ที	ประชมุผู้ ถือหุ้น ลงมติแตง่ตั +งกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี + 
1. กรรมการทา่นแรก นายธีรเดช ตงัประพฤทธิLกลุ 
มติที'ประชุม  
ที	ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตั +งนายธีรเดช ตงัประพฤทธิLกุล กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ	ง 

ด้วยคะแนนเสยีงดงันี + 

มติที'ลง 
จาํนวนเสียงที'ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที'มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 112,788,603 99.9969 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสียง 3,400 0.003 
4. บตัรเสีย 0 0 

 

2. กรรมการทา่นที	สองนายอภิชาติ ชโยภาส 
มติที'ประชุม  
ที	ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตั +งนายอภิชาติ ชโยภาส กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ	ง ด้วย

คะแนนเสยีงดงันี + 

มติที'ลง 
จาํนวนเสียงที'ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที'มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 99,372,003 100 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

 

3. กรรมการทา่นที	สามนายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา 
มติที'ประชุม  
ที	ประชมุมีมตอินมุตัิแตง่ตั +งนายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ	ง 

ด้วยคะแนนเสยีงดงันี + 
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มติที'ลง 
จาํนวนเสียงที'ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที'มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 113,118,603 99.9969 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสียง 3,400 0.003 
4. บตัรเสีย 0 0 

 
 

วาระที'6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาํปี 2560 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา นําเสนอข้อมูลการวาระพิจารณากําหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทประจําปี 2560 ให้ที	ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา นําเสนอข้อมูลให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาว่า เพื	อให้ผู้ ถือหุ้ นร่วมกันพิจารณากําหนด

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2560 ตามที	พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั ได้กําหนดไว้ 

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 ซึ	งรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี +ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื	น เป็นจํานวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 
5,000,000 บาทตอ่ปี โดยแบง่คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดงันี +    

ก) คา่เบี +ยประชมุกรรมการตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการที	เข้าร่วมประชมุกรรมการบริษัท 
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตาม

ระยะเวลาที	ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 
ค) คา่เบี +ยประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการที	เข้าร่วม

ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการ 50,000 บาทตอ่เดือน 
 

จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที	ได้เข้าร่วมประชมุซกัถาม หรือเสนอแนะใดๆ ตอ่วาระพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทประจําปี 2560 ตามที	ได้นําเสนอข้อมลูข้างต้น 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ	มเติม นางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา จึงมอบหมายให้พิธีกร ทําการนบั
คะแนน 

พิธีกรได้แจ้งให้ที	ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจําปี 2560 นี + จะต้องผา่นการเห็นชอบอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั +งหมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ	งเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติที'ประชุม  
ที	ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 ซึ	งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง 

เงินเดือน โบนสั เบี +ยประชมุ คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื	น เป็นจํานวนรวมคงเดิมคือ ไมเ่กิน 5,000,000 บาทตอ่ปี 
โดยแบง่คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดงันี +    

ก) คา่เบี +ยประชมุกรรมการตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการที	เข้าร่วมประชมุกรรมการบริษัท 
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตาม

ระยะเวลาที	ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 
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ค) คา่เบี +ยประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการที	เข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการ 50,000 บาทตอ่เดือน 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี + 

มติที'ลง 
จาํนวนเสียงที'ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที'มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 115,967,503 99.9961 
2. ไมเ่ห็นด้วย 200 0.0001 
3. งดออกเสียง 4,300 0.0037 
4. บตัรเสีย 0 0 

 
 

วาระที' 7  พิจารณาแต่งตั Bงผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาํปี 2560 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา นําเสนอข้อมูลการวาระพิจารณากําหนดแต่งตั +งผู้สอบ

บญัชีและกําหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีประจําปี 2560 ให้ที	ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 
นางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา นําเสนอข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาวา่ เพื	อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ได้กําหนดให้ที	ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั +งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นประจําทกุปี  

นอกจากนี + ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กําหนดให้ที	ประชุมผู้ ถือหุ้น
สามารถแตง่ตั +งผู้สอบบญัชีคนเดิมให้ทําหน้าที	ได้ไมเ่กิน 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั และบริษัทฯ จะแต่งตั +งผู้สอบบญัชีคนเดิม
ได้เมื	อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อย 2 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

ผู้สอบบญัชีที	เสนอแตง่ตั +งมีดงันี + 
 

รายชื'อผู้สอบบัญชี เลขทะเบียน จาํนวนปีที'สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 4917 2 ปี (ปี 2557– 2558) 
นายเทิดทอง เทพมงักร 3787 - 
นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 9622 1 ปี (ปี 2559) 

 

หรือผู้สอบบญัชีท่านอื	นภายในสํานกังานเดียวกนั แห่งบริษัทพีวี ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 
ของบริษัทโดยกําหนดคา่ตอบแทน เป็นจํานวนเงิน 1,600,000 บาทตอ่ปี(รวมบริษัทยอ่ย) 

ทั +งนี + ผู้สอบบญัชีตามรายชื	อที	เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท ผู้บริหารผู้ ถือหุ้น 
หรือผู้ ที	เกี	ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

เปรียบเทียบคา่สอบบญัชีประจําปีและรายไตรมาส ปี 2559-2560 

ที' รายละเอียด หน่วย ปี 2559 
ปี 2560 

(ปีที'นําเสนอ) 
หมายเหตุ 

1 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี'  จาํกัด (มหาชน) 

 1.1 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 540,000 540,000 ไตรมาสละ 180,000 บาท 

 1.2 งานตรวจสอบงบการเงินประจําปี (บาท) 560,000 560,000  
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ที' รายละเอียด หน่วย ปี 2559 

ปี 2560 

หมายเหตุ 
(ปีที'

นําเสนอ) 

2 บริษัท อาร์พี.แวน ทรานสปอร์ต จํากดั 

 
2.1 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 150,000 150,000 ไตรมาสละ 50,000 บาท 

  2.2 งานตรวจสอบงบการเงินประจําปี (บาท) 150,000 150,000   

3 งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 90,000 90,000 
งบการเงินรวมไตรมาสละ 
30,000บาท 

4 งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจําปี (บาท) 110,000 110,000   

  รวมค่าตอบแทน (บาท) 1,600,000 1,600,000   
 

โดยความเห็นคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ที	ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพื	อพิจารณาแต่งตั +งผู้ สอบบัญชี
ดงัตอ่ไปนี +จาก บริษัท พีวี ออดิท จํากดั เป็น ผู้ตรวจสอบบญัชีประจําปี 2560 

• นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที	 4917 

• นายเทิดทอง เทพมงักร ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที	 3787 

• นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยัผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที	 9622 
และเห็นควรอนมุตัิแตง่ตั +งผู้สอบบญัชีในอตัราคา่สอบบญัชีประจําปี 2560 จํานวน 1,600,000 บาทต่อปีซึ	งเป็น

อตัราเดียวกนักบัคา่สอบบญัชีในปี 2559 
จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที	ได้เข้าร่วมประชมุซกัถาม หรือเสนอแนะใดๆ ตอ่วาระพิจารณา 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ	มเติมนางสาวจีรวลัย์ ธนนัทา จึงมอบหมายให้พิธีกร ทําการนบั
คะแนน 

พิธีกรได้แจ้งให้ที	ประชุมทราบว่า สําหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากําหนดแต่งตั +งผู้สอบบญัชีและ
กําหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีประจําปี 2560 ที	บริษัทได้นําเสนอข้างต้นนี +จะต้องผา่นการเห็นชอบอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั +งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ	งเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติที'ประชุม  
ที	ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัแิตง่ตั +งผู้สอบบญัชีดงัต่อไปนี +จาก บริษัท พีวี ออดิท จํากดั เป็น ผู้ตรวจสอบ

บญัชีประจําปี 2560 

• นายประวิทย์วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที	 4917 

• นายเทิดทอง เทพมงักร ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที	 3787 

• นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยัผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที	 9622 
และอนมุตัิคา่สอบบญัชีประจําปี 2560 จํานวน 1,600,000 บาทตอ่ปี(รวมบริษัทยอ่ย)ด้วยคะแนนเสยีงดงันี + 
 

มติที'ลง 
จาํนวนเสียงที'ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที'มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 116,015,003 99.9939 
2. ไมเ่ห็นด้วย 7,000 0.006 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 
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วาระที' 8 พิจารณาเรื'องอื'นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้สอบถามที	ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า มีผู้ ใดจะสอบถามหรือเสนอความเห็นเรื	องอื	นใด นอกจากวาระที	
กําหนดหรือไม ่

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและนําเสนอความเห็นดงันี + 
 

ผู้ถอืหุ้นสอบถาม/เสนอความเห็น ผู้บริหารตอบข้อสอบถาม 
� นายอาทติย์ สุทธิ ผู้ ถือหุ้น 

1. ขออนญุาตสอบถามนายอภิชาติ ชโยภาส ถึงกิจการของบริษัท
ย่อย บริษัท อาร์พี. แวน ทรานสปอร์ต จํากัด ซึ	งปีที	ผ่านมา
ข้าพเจ้าได้สอบถามว่า มีโอกาสที	จะขยายกิจการหรือจํานวนรถ
หรือไม่ ซึ	งท่านให้คําตอบว่า การขยายกิจการของบริษัท อาร์พี. 
แวน ทรานสปอร์ต จํากัด ขึ +นอยู่กับจํานวนลูกค้าและพันธมิตร 
และในปี 2560 ทา่นบอกว่าขยายกิจการได้ดีมาก จึงอยากทราบ
วา่ปัจจบุนันี + บริษัท อาร์พี. แวน ทรานสปอร์ต จํากัด มีจํานวนรถ
ตู้ เพิ	มขึ +นหรือไม ่
2. ในส่วนรายได้ของบริษัท อาร์พี. แวน ทรานสปอร์ต จํากัด ที	
ได้รับจากการให้รถร่วมบริการขนสง่ผู้ โดยสาร มีรายได้ประมาณกี	
เปอร์เซ็นต์ 
3. จากที	ได้สอบถาม ทราบว่าบริษัท อาร์พี. แวน ทรานสปอร์ต 
จํากัด มีรถร่วมบริการจํานวนมาก ไม่ทราบว่าบริษัทจะมีแผนใน
การลงทุนเปลี	ยนเป็นรถตู้ ของบริษัทเอง จะมีแผนการลงทุน
ดงักลา่วหรือไม ่
4. สอบถามถึงนโยบายรถโดยสารวิ	งไปจงัหวดักระบี	เป็นอยา่งไร 
5. ขอสอบถามถึงเรื	องแผนงานขยายธุรกิจไปฝั	งอนัดามนั จงัหวดั
กระบี	วา่ในขณะนี +ดําเนินการไปถึงไหน อยา่งไร 
6. สอบถามเรื	องการซื +อเรือ จากเดิมที	แจ้งตอนเข้าจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ ว่าจะซื +อเรือหนึ	งลํา และได้ดําเนินการซื +อ
มาแล้วหนึ	งลํา และแจ้งว่าปีนี +จะซื +อเพิ	มอีกสองลํา กลายเป็น
เป้าหมายในการซื +อเรือเป็นจํานวนสามลํา ไม่ทราบว่าบริษัท
เตรียมวงเงินไว้อยา่งไรสําหรับอีกสองลํา 
7. ในการลงทุนซื +อเรือจากแหล่งเงินทุนสถาบนัการเงิน เกรงว่า
บริษัทจะต้องรับภาระในอัตราดอกเบี +ยจํานวนมาก ซึ	งกําไรจาก
ธุรกิจค่อนข้างน้อย ขอสอบถามว่ารายได้ของบริษัทจะเพียงพอ
หรือไมห่ากถึงขั +นที	จะต้องกู้ เงินจากสถาบนัการเงิน 

� ผู้บริหาร ชี +แจงข้อสอบถามของผู้ ถือหุ้นดงันี + 
1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงวา่ ปัจจบุนับริษัท อาร์พี. แวน ทราน
สปอร์ต จํากดั มีรถตู้ที	ได้จดัซื +อเองจํานวน 2 คนั แต่บริษัทมีรถร่วม
บริการที	เกาะสมยุประมาณ 40 คัน และรถร่วมบริการที	อําเภอ
ดอนสักประมาณ 30 คัน และที	สําคัญด้วยนโยบายภาครัฐได้มี
การพลกัดนัให้เปลี	ยนจากรถตู้มาเป็นรถมินิบัส ซึ	งขณะนี +ก็อยู่ใน
ระหว่างการศึกษาว่ารถที	วิ	งจากสนามบินสุราษฎร์ธานี สนามบิน
นครศรีธรรมราช หรือสนามบินกระบี	 ควรจะต้องเป็นรถที	มีขนาด
ใหญ่กวา่รถตู้  
ในสว่นรายได้ขณะนี +ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเที	ยวรถเข้าเกาะ หรือ
เที	ยวรถออกจากเกาะ ก็ยงัอยูใ่นปริมาณที	น่าพอใจ  
2. นางสาวจีรวลัย์ ธนันทา อธิบายให้ทราบว่า รถพนัธมิตรที	เข้า
ร่วมบริการ เมื	อลกูค้าหรือนกัทอ่งเที	ยวครบในอตัราที	กําหนดในแต่
ละรอบ ก็จะดําเนินการออกรถไปตามสถานที	ต่างๆ ในส่วนของรถ
ร่วมบริการก็จะได้รายได้ในส่วนของต้นทนุของตน และบริษัทจะ
ได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างของราคาค่าโดยสาร ซึ	งแต่ละ
เส้นทางค่าบัตรโดยสารก็แตกต่างกัน ทําให้ส่วนต่างของรายได้ก็
จะแตกตา่งกนั 
3. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่า บริษัทไม่มีแผนในการลงทุน
เปลี	ยนจากรถร่วมมาลงทนุเดินรถเองทั +งหมด เนื	องจากเป็นธุรกิจที	
มีความเสี	ยงสูง และ Flow of traffic ถึงแม้ช่วงนี +จะมีทัวร์จีน
เดินทางมามาก แต่หากบริษัทเตรียมรถไว้จํานวนมาก แต่ทวัร์จีน
ลดลงรายได้ก็จะไมเ่กิดขึ +น บริษัทคํานึงถึงความสมดลุของจํานวน
รถตู้ที	ให้บริการ วา่จํานวนเท่าใดจึงจะเหมาะสม และในบางครั +งก็
ต้องจ้างเหมารถร่วมถึงแม้จะได้รายได้น้อย แต่หัวใจหลักคือการ
นําผู้ โดยสารมาขึ +นเรือเฟอร์รี	 
4.นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่า บริษัทกําลังทําการศึกษาข้อมลู 
เนื	องจากข้อกฏหมายเรื	องรถวิ	งข้ามจงัหวดัจะต้องเป็นรถใหญ่ รถ
บสั หรือรถมินิบสั โดยบริษัทวางแผนงานว่าจะต้องได้สิทธิของท่า
เทียบเรือเสียก่อนจึงจะวางแผนเรื	องการเดินรถอย่างเต็มรูปแบบ 
แตท่ั +งนี +คงไมเ่ดินรถทกุชั	วโมง เนื	องจากธุรกิจเดินเรือฝั	งกระบี	 และ
ฝั	งจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีนั +นแตกตา่งกนั 
5.นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงวา่ ในขณะนี +อยูใ่นระหว่างการเจรจา 
หากให้บอกความคืบหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์ ขณะนี +ดําเนินการไปแล้ว 
60-70% แล้ว ทั +งนี + จะต้องคํานึงถึงความโปร่งใสและข้อกฏหมาย
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เป็นสําคัญ บริษัทจะพยายามดําเนินการให้สําเร็จขอให้ผู้ ถือหุ้ น
อดทนรอ บริษัทไมท่ิ +งเป้าหมายที	วางไว้แน่นอน 
6.นางสาวจีรวัลย์ ธนันทาอธิบายให้ทราบว่า ในส่วนของจํานวน
เงินสําหรับการซื +อเรือสองลํา บริษัทได้วางแผนโดยเตรียมวงเงิน
ของสถาบนัการเงินไว้เป็นที	เรียบร้อยแล้ว เมื	อไรที	บริษัทเจรจาจน
ได้เรือมา วงเงินดงักลา่วก็เตรียมไว้สําหรับการชําระเรียบร้อย ทั +งนี + 
บริษัทวางแผนไว้ที	ลําละประมาณ 100 ล้านบาท 
7.นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงวา่ ก่อนหน้าบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทมีหนี +สินจากสถาบนัการเงินประมาณ 400 
ล้านบาท และบริษัทก็บริหารจนหนี +เหลือก่อนเข้าตลาดประมาณ 
100 ล้านบาท และ ณ ปัจจบุัน บริษัมีหนี +คงเหลือสถาบันการเงิน
เพียงประมาณ 50 ล้านบาท 
บริษัทให้ความสําคัญของอัตราการกู้ ต่อทุนเป็นอย่างดี แต่สิ	งที	
สําคัญคือการลงทุนก็ต้องรอระยะเวลาผลกําไรที	จะงอกเงยใน
อนาคต ถ้าไมล่งทนุในวนันี +และรอให้ธุรกิจเติบโตเองจะลา่ช้า  
และสําหรับธุรกิจภายในประเทศ ที	พอจะเดินได้ดีก็มีเพียงธุรกิจโล
จิสติกส์ และการทอ่งเที	ยว และก็โชคดีของบริษัทเป็นทั +งสองธุรกิจ 
ในส่วนของการที	จะต้องจัดซื +อเรือใหม่ เนื	องจากเรือลําใหม่ๆจะมี
ขนาดใหญ่ขึ +น บริการได้มากขึ +น บรรทกุมากขึ +น จํานวนคนมาใช้
บริการมากขึ +น ก็จะทําให้ต้นทุนลดลง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมก็จะ
ลดลงเชน่เดียวกนั 
 
 

� นางสาวนุสรา ปัญจะเทวคุปต์ ผู้ ถือหุ้น 
1. จากที	ทราบว่าสายการบินบางกอกแอร์เวย์ผูกขาดเรื	 อง
เที	ยวบินที	เดินทางมาลงที	เกาะสมยุ ไมท่ราบวา่จะมีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของบริษัทหรือไม ่
2. ไมท่ราบวา่บริษัทมีการทําสญัญาเป็นพนัธมิตรกับสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ เหมือนที	ทํากบัสายการบินแอร์เอเชียหรือไม ่
3. สนามบินเกาะพะงนัเป็นอยา่งไรบ้าง 

� ผู้บริหาร ชี +แจงข้อสอบถามของผู้ ถือหุ้นดงันี + 
1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่า ลกูค้าของสายการบินบางกอก
แอร์เวย์ กับบริษัทเป็นลูกค้าคนละกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าของ
บางกอกแอร์เวย์ จะเป็นลกูค้าที	มาเองโดยตรง ค้าโดยสารไป-กลบั 
จะอยู่ที	ประมาณหมื	นกว่าบาท ในส่วนของลกูค้าสายการบินแอร์
เอเชีย ค่าใช้จ่ายนการเดินทางไป-กลับ ประมาณ 2,400 -2,600 
บาท 
2.นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่าสายการบินแอร์เอเชีย เมื	อทํา
สญัญากับบริษัทแล้วก็มีความประสงค์จะให้บริษัทร่วมธุรกิจกับ
สายการบินแอร์เอเชียเพียรายเดียว และสายการบินแอร์เอเชีย
ไมไ่ด้สง่ลกูค้าให้แก่บริษัทที	สนามบินสรุาษฎร์ธานีเพียงอย่างเดียว 
ยงัสง่ลกูค้าให้ที	สนามบินนครศรีธรรมราช และแอร์เอเชียก็จะมีการ
ขยายเส้นทางอีก  เช่น  จากเ ชียงใหม่ปลายทางสนามบิน
สรุาษฏร์ธานี  
3. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่า เรื	องสนามบินเกาะพะงนั ตอนนี +
สนามบินเส ร็จแล้ว แต่ยังคงติดประเด็นเ รื	 องข้อกฎหมาย 
ใบอนญุาต 
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� นางสาวภาวนา ธงรัตนะ ผู้ ถือหุ้น 
1. เนื	องจากได้มีโอกาสที	ได้ไปลงทนุที	ประเทศเวียดนาม ซึ	งจะมี
บริษัทหนึ	งที	ทําธุรกิจคล้ายกับบริษัทเรา และบริษัทดังกล่าวมี
ความสามารถพิเศษคือ สามารถเดินเรือและประหยดันํ +ามนัเป็น
อย่างมาก จึงขอเสนอให้บริษัทลองนําไปศึกษาเพื	อให้บริษัทไม่
ต้องมีคา่ใช้จา่ยหลกัเป็นนํ +ามนั และชว่ยประหยดัคา่ใช้จา่ย 
2. ศกัยภาพของประเทศเวียดนามในอีก10ข้างหน้าจะพยายาม
แซงหน้าประเทศไทย ซึ	งไม่แน่ใจว่าการท่องเที	ยวของประเทศใน
อนาคตจะแข็งแกร่งแคไ่หนจงึขอให้บริษัทแสดงวิสยัทศัน์ต่อเรื	อง
ดงักลา่ว 
3. พอจะมีแนวทางไหนบ้างในการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย
บริษัท 

� ผู้บริหาร ชี +แจงข้อสอบถามของผู้ ถือหุ้นดงันี + 
1. ประธานฯ กล่าวขอบคณุต่อข้อคิดเห็น และข้อหารือดงักล่าวที	
ได้เสนอมา 
2.ประธานฯ ได้แสดงวิสยัทศัน์ต่อเรื	องการท่องเที	ยวในประเทศว่า 
ด้วยรากฐานการท่องเที	ยวเดิมของประเทศและ ทรัพยากร แหล่ง
สถานที	ท่องเที	ยว และที	สําคญัที	สดุคือทรัพยากรมนษุย์ ที	มีความ
ยิ +มแย้มแจ่มใส และมีจิตใจบริการ เมื	อเปรียบเทียบกับหลายๆ
ประเทศแล้ว ประเทศไทยจะมีแต้มตอ่ในเรื	องนี + 
โดยส่วนตัวแล้ว ประธานฯ มีความมั	นใจในการท่องเที	ยวใน
ประเทศ แตก็่ไมส่ามารถนิ	งนอนใจ หรือประมาทประเทศอื	นๆ 
ในส่วนของภาครัฐ ก็ต้องค่อยสนับสนุนผลักดันพัฒนาการ
ท่องเที	ยว  ไม่ว่าจะเป็นการอํานวยความสะดวกตรวจตรา
นกัทอ่งเที	ยวเข้า-ออกประเทศ อํานวยความสะดวกในทรัพยากรที	
เป็นของรัฐ 
และในขณะเดียวกัน บริษัทก็จะต้องเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาการบริการภายใต้ศักยภาพของตน และการร่วมมือกับ
พนัธมิตรตา่งๆ เพื	อเสริมสร้างการบริการการทอ่งเที	ยวให้ดียิ	งขึ +น 
3.ประธานฯ ได้รับข้อหารือเรื	องการหาแนวทางในการประหยัด
ต้นทนุนํ +ามันค่าใช้จ่ายว่า บริษัทและฝ่ายบริหารน้อมรับข้อหารือ
ดังกล่าว เพื	อนําไปศึกษาหาวิธีการ เสาะหาเครื	องมือที	ทันสมัย 
เพื	อหาวิธีการลดต้นทนุการใช้นํ +ามนั เพื	อลดต้นทนุของบริษัทตอ่ไป 
 

� นายเอม อัศวโกวิท ผู้ ถือหุ้น 
1. สอบถามเรื	องรายได้แบง่ตามเส้นทาง โดยเฉพาะเส้นทาง ดอน
สัก-สมุย เมื	อคํานวณแล้วรายได้ลดลงประมาณ5% จึงอยาก
ทราบวา่รายได้ที	ลดลงเส้นทางดงักลา่ว ลดงจากสว่นไหนอยา่งไร 
2. สอบถามเรื	องใบอนญุาตใช้ท่า และเสียค่าใช้จ่ายในการใช้ท่า
อยา่งไร 

� ผู้บริหาร ชี +แจงข้อสอบถามของผู้ ถือหุ้นดงันี + 
1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่า เดิมบริษัทไม่ได้ให้บริการ
เส้นทางสมยุ-พะงนั และเมื	อให้บริการเส้นทางสมยุ-พะงัน ทําให้
การเดินทางสัญจรจากเกาะสมยุ ไปเกาะพะงัน ไม่จําต้องข้ามไป
ดอนสกัแล้วเดินทางไปเกาะพะงนัตอ่ โดยปัจจบุนัสามารถเดินทาง
จากเกาะสมยุไปยงัเกาะพะงนัได้โดยตรง ส่งผลให้สดัส่วนรายได้
ของเส้นทาง ดอนสกั-สมยุ กระจายบางสว่นไปเส้นทางสมยุ-พะงนั  
ซึ	งปัจจุบัน การสัญจรเส้นทางสมุย-พะงัน มีความเจริญเติบโต
เพิ	มขึ +น โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าวสัดกุ่อสร้าง แรงงานก่อสร้าง  
2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงวา่ บริษัทเพิ	งตอ่ใบอนญุาตใช้ทา่ ใน
สว่นของค่าใช้จ่ายในการใช้ท่านั +นไม่มี เนื	องจากท่าเรือเป็นท่าเรือ
ของบริษัทเอง  

 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม หรือเสนอข้อหารือใดเพิ	มเติม 
 

ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที	ได้สละเวลา ช่วยกนัให้ความคิดความเห็น และที	ได้ใช้โอกาสอนัมีค่าใน
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(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จนัทรางศุ
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