รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560
ของ
บริษัท ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร' ี จํากัด (มหาชน)
________________________________________________________________________________________
ประชุมเมือวันพุธ ที 5 เดือนเมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค ห้ องแกรนด์รัชดาอาคาร
ธารทิพย์ (ชัน+ 5)เลขที 247ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เริ'มการประชุมเวลา 14.00น.
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ นางกนกทิพย์ เจริ ญรัศมี เป็ นพิธีกรผู้ดําเนินรายการ โดยได้ แจ้ งข้ อมูลเบื +องต้ นของบริ ษัท
ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี +
- บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน
170 ล้ านบาท
- ทุนชําระแล้ ว
170 ล้ านบาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจํานวน
170 ล้ านหุ้น
- มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท
โครงสร้ างการบริ หารจัดการ ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการ และนายอภิชาติ ชโยภาส ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ และกรรมการท่านอืนๆ รวมทังสิ
+ +น
10 ท่ า น เป็ นผู้ กํ า หนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และกลยุ ท ธ์ ใ นการกํ า หนดทิ ศ ทางการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
โดยคณะกรรมการชุดใหญ่ ทีเรี ยกว่า คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พร้ อมทัง+ การบริ หารงาน บริ ษั ทยังได้ มีคณะกรรมการ ระดับ รองกรรมการ เพือทําหน้ าทีเป็ นกลไกในการ
ขับเคลือนการทํางานให้ บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ ทีบริ ษัทได้ วางไว้
พิธีกรแจ้ งต่อทีประชุมทราบว่า จํานวนผู้ถือหุ้นประชุมด้ วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาเข้ าร่ วมการประชุมรวม
65 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 115,636,903 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 68.02 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั+
ษัทเป็ นอันครบ
องค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดไว้ ว่าต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั+
ของบริ ษัท
ก่อนเริ มการประชุม พิธีกรได้ ชี +แจงระเบียบวาระการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ ทีประชุม
ทราบว่าเพือให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบตั ใิ นที
ประชุม จึงขอชีแ+ จงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึงจะต้ องลงมติในแต่ละวาระ พร้ อมทังกฎเกณฑ์
+
ของทีประชุม เพือให้ การ
ประชุมดําเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ครบถ้ วน ตามกฎระเบียบและข้ อบังคับดังต่อไปนี +
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย/ไม่เห็นด้ วย/ หรื องดออก
เสียงอย่างใดอย่างหนึงในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้ นแต่ในกรณีของ
ผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึงแต่งตัง+ คัสโตเดียนในประเทศไทยให้ ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์ แทน สามารถแยกลงคะแนน
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงทีจะทําการลงคะแนนเท่ากับจํานวนหุ้นที
ตนถือ โดยใช้ ใบลงคะแนนทีได้ รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากทีกล่าวข้ างต้ น จะถือการ
ลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
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2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นทีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
เท่านันโดยให้
+
ผ้ ถู ือหุ้นทีได้ ออกเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงยกมือขึ +น เพือทีเจ้ าหน้ าทีจะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมา
บันทึกและสรุปผลให้ ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครัง+ นี +มี นางสาวกณิศนันท์ อรรถกูล เป็ นพยานในการนับคะแนน
เพือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการนับคะแนน ทังนี
+ + การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง+ นี + เป็ นการลงคะแนนแบบ
เปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมดเพื
+
อให้ เกิดความโปร่งใส
3. เพือให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทีดี ดังนัน+ บริ ษัทจะเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม ทั +งในกรณี เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ทังนี
+ + ขอให้ ท่าน
ผู้ถือหุ้นกาเครื องหมายถูกลงในช่องเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงพร้ อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้ วขอให้ ยกมือ
ขึน+ จากนัน+ จะมี เ จ้ า หน้ าที เดิ น ไปเก็ บ บัต รลงคะแนนจากท่ า น เพื อนํ า มาคํ า นวณคะแนนเสี ย งว่ า มี ผ้ ูถื อ หุ้น
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงเป็ นจํานวนเท่าไหร่ และเจ้ าหน้ าทีจะเก็บบัตรลงคะแนนทีลงคะแนนเสียง
เห็นด้ วยในภายหลังทั +งหมด สําหรั บท่านผู้รับมอบฉันทะทีไม่ได้ รับบัตรลงมติตงั + แต่ลงทะเบียนนัน+ หมายความว่า
ผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนันแล้
+ ว โดยมติดงั กล่าวจะระบุไว้ สอดคล้ องกับมติทีผู้ถือหุ้นในหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าวแล้ ว
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นทีเกียวข้ องกับระเบียบวาระ
นันๆ
+ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีต้ องการซักถามกรุณาแจ้ งชือและนามสกุลให้ ทีประชุมทราบก่อนซักถามหรื อ
แสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง+ เพือประโยชน์ ในการจัดทําบันทึกการประชุม ในกรณีทีผู้ถือหุ้นมีคําถามหรื อความเห็น
ทีนอกเหนือจากวาระทีกําลังพิจารณาอยู่ บริ ษัทขอความกรุ ณาไปสอบถามหรื อให้ ความเห็นในวาระอืนๆ ในช่วงท้ ายของ
การประชุม
ก่อนทีจะเริ มประชุม พิธีกรกล่าวแนะนํากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และทีปรึ กษากฎหมาย ซึงเข้ า
ร่วมประชุมในวันนี + ซึงประกอบด้ วย
กรรมการที'เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
นายธีรเดช ตังประพฤทธิLกลุ
นายชาตรี ศิริพานิชกร
นายอนันต์ เกตุพิทยา
นายพรชัย วิริยะธนะสกุล

6. นายอภิชาติ ชโยภาส
7. นายพานิช พงศ์พิโรดม
8. นายอภิชนม์ ชโยภาส
9. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ผู้บริหารที'ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานแผนงานบัญชีและการเงิน
2. นายสุรบุตร ทักษิ ณวราจาร
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ
3. นายเอกชัย ลิมถาวรศิริพงศ์
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สอบบัญชีท' เี ข้ าประชุม
1.นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
2.นายบุญเกษม สารกลิน
ที'ปรึกษากฎหมาย
นายประธาน วิสทุ ธิโชติกร
โดยกรรมการและผู้บริหารที'อยู่บนเวทีได้ แก่
1. ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชาตรี ศิริพานิชกร
3. กรรมการผู้จดั การ
นายอภิชาติ ชโยภาส
4. รองกรรมการผู้จดั การ สายงานแผนงานบัญชีและการเงิน
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา
หลังจากนัน+ พิธีกรได้ กล่าวเชิญศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริ ษัททําหน้ าทีเป็ น
ประธานในทีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวตอนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เข้ าสูก่ ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2560
ประธานฯ กล่าวตอนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทีเข้ าร่ วมการประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ
บริ ษัท และผู้บริ หาร บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี จํากัด (มหาชน) ขอต้ อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ขอขอบพระคุณทุกท่านทีให้ ความใส่ใจ และสละเวลาเข้ าร่ วมประชุม ประธานฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที
เห็นชอบและไว้ วางใจให้ ประธานได้ เข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึงของคณะกรรมการบริ ษัท จึงขออนุญาตดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระทีได้ กําหนดไว้ ดงั ต่อไปนี +
วาระที' 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2559
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559ซึงประชุมเมือ
วันที 8 เดือนเมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเจ้ าพระยาบอลรู ม อาคารโรงแรม ชัน+ 2 โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค เลขที
247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครและได้ จดั ทํารายงานการประชุมแล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับ
แต่วนั ประชุมฯ และได้ นําส่งให้ แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด พร้ อมทังเผยแพร่
+
ทางเว็บไซต์
www.rajaferryport.com ของบริ ษัทแล้ ว
โดยบริ ษัทได้ จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ปรากฏรายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้ วย 1
โดยประธานฯ ขอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมไปทีละหน้ า รวมทังหมด
+
30 หน้ า เริ ม
จากหน้ าแรก ไปจนถึงหน้ าสุดท้ ายและได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้ องการสอบถามหรื อให้ ข้อคิดเห็นหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม หรื อเสนอแนะเรื องใดประธานฯ จึงมอบหมายให้ พิธีกร ทําการนับคะแนน
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พิธีกรได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
จะต้ องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
+
้ ถือหุ้นซึงเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
มติท' ปี ระชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึงประชุม
เมือวันที 8 เดือนเมษายน 2559 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี +
มติท'ลี ง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงที'ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
115,852,703
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที'มาร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที' 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ฝ่ ายบริ หาร นําโดย นายอภิชาติ ชโยภาส และนางสาวจีรวัลย์ ธนันทา นําเสนอผล
การดําเนินงานประจําปี 2559 ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จดั การ ได้ รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2559 พร้ อมรู ปภาพประกอบให้
ทีประชุมทราบว่า สํา หรั บ ปี 2559 สิงที บริ ษัท ได้ ตัง+ เป้ าหมายไว้ และบริ ษัท ก็ ได้ ดํา เนิน งานตามแผนที วางไว้ ภ ารกิ จ
เป้าหมายส่วนใหญ่ก็สาํ เร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี โดยมีบางภารกิจทียังอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการ ดังต่อไปนี +
1. การปรับปรุงและขยายท่าเทียบเรื อเกาะสมุย ท่า 1, ท่า 2
บัดนี + การปรับปรุงและขยายท่าเทียบเรื อเกาะสมุย ท่า 1 ,ท่า 2 เสร็ จแล้ ว และได้ ทําการเปิ ดใช้ งานแล้ วทัง+ 2 ท่า
ส่งผลให้ การเข้ า-ออกของเรื อเฟอร์ รีเกาะสมุยดีขึ +น และการจราจรของรถภายในพื +นทีท่าเรื อเกาะสมุยสะดวกรวดเร็ วมากขึ +น
สําหรับท่าเรื อท่า 1-2 ทําหน้ าทีในการรับเรื อทีมาจากดอนสัก และเกาะพะงัน ในส่วนของท่า 3-4 ใช้ สําหรับเป็ นท่าเรื อขา
ออกจากเกาะ ทําให้ นกั ท่องเทียว หรื อผู้โดยสาร มีความสะดวกและไม่สบั สนต่อการใช้ บริ การ และเมือท่า 1 และท่า 2 แล้ ว
เสร็ จ ช่วยให้ บริ ษัทสามารถจัดการให้ บริ การลูกค้ าได้ ดีขึน+ โดยได้ จัดให้ มีรถรั บ-ส่งลูกค้ า จากท่าเรื อไปยังโรงแรมหรื อ
สถานทีต่างๆ รอบเกาะสมุย ส่งผลให้ รายได้ จากการให้ บริ การรถตู้โดยสารของบริ ษัท อาร์ พี. แวน ทรานสปอร์ ต จํากัด
รายได้ เพิมสูงขึ +นกว่าทีคาดการณ์ไว้
2. การเดินเรื อเส้ นทาง เกาะสมุย -เกาะพะงัน
ในอดีตบริษัทได้ เคยให้ บริ การเส้ นทางเกาะสมุย – เกาะพะงัน แต่ยกเลิกไปเนืองจากผลประกอบการไม่เป็ นไป
ตามเป้าหมาย แต่ในปี 2559 การคมนาคมเส้ นทางเกาะสมุย– เกาะพะงันเติบโตขึ +น กลุม่ เป้าหมายเพิมขึ +น ไม่วา่ จะเป็ น
กลุม่ Bigbike จักรยานยนต์ รถขนส่งlogistics ฯลฯโดยเฉพาะช่วง Full Moon Party
3. การทํา Rebranding สร้ างภาพลักษณ์บริ ษัทใหม่
การทํา Rebranding เป็ นหนึงในกลยุทธ์ทางการตลาด โดยได้ วา่ จ้ างบริ ษัทชันนํ
+ าในการปรับภาพลักษณ์บริ ษัท
คือ บริ ษัท แบรนด์ยเู นียน จํากัด มาทําการออกแบบLogo ออกแบบBooklet ออกแบบตัวo ฯลฯ โดยการทําRebranding ใน
ครัง+ นี + จะเห็นผลชัดเจนในไตรมาสที1 และไตรมาสที 2 นี +
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4. Mobile Application – Booking
บริ ษัทได้ ลงทุนจัดทําระบบ Mobile Application เพือให้ บริ การการจองตัวo ออนไลน์ โดยในปี ทีผ่านมายอด
Booking ผ่านระบบ Mobile Application เติบโตขึ +น 10% และมีแนวโน้ มทีดีขึ +นในอนาคต
5. ศึกษาการขยายการลงทุนฝั งอันดามัน จ.กระบี
ในปี ทีผ่านมาบริ ษัทได้ ทําการศึกษาขยายการลงทุนเพิมมากขึ +น โดยได้ ทําการศึกษาการลงทุนในพื +นทีจังหวัด
กระบี ทําการศึกษาเรื องข้ อกฎหมาย การทําเอกสารขันตอนต่
+
างๆ โดยบริ ษัทจะพยายามดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในปี นี +
เพือเป็ นข่าวดีแก่ผ้ ถู ือหุ้น
6. การจัดซื +อเรื อ อาร์ 10
ในปี ทีผ่านมา ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม บริ ษัทได้ ทําการซื +อเรื อลําใหม่ ชือเรื ออาร์ 10 ซึงทําความเร็ วได้ ดีกว่า
ลําอืนๆ ปกติเดินเรื อจากดอนสัก เพือไปเกาะพะงันใช้ เวลาประมาณ 3 ชัวโมง แต่สําหรับเรื ออาร์ 10 ใช้ เวลาเดินทางจาก
ท่าเรื อดอนสัก ไปท่าเรื อเกาะพะงัน ใช้ เวลาเพียง 2 ชัวโมง และในเส้ นทางดอนสัก –เกาะสมุย ใช้ เวลาเพียง 1 ชัวโมง
เร็ วกว่าเรื อทุกลําทีบริ ษัท ส่งผลให้ รายได้ ของบริ ษัทโตขึ +นอย่างต่อเนือง
7. การขายพื +นทีโฆษณา
บริ ษัทพยายามผลักดันรายได้ ในส่วน Non-core Business ให้ เพิมมากขึ +น โดยหนึงในนันคื
+ อการขายพื +นที
โฆษณา ไม่วา่ จะเป็ น พื +นทีท่าเรื อ ภายในเรื อ รวมไปถึง ออนไลน์ โดยแนวโน้ มในปี นี + คาดว่าจะดีขึ +นกว่าปี ก่อนเนืองจากใน
ปี นี +มีลกู ค้ ามาใช้ บริ การเพิมมากขึ +น
นายอภิชาติ ชโยภาส ได้ ให้ ข้อมูลเพิมเติมว่า สําหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี นี + บริ ษัทคาดการณ์ ว่าจะมี
ลูกค้ าและนักท่องเทียวเพิมมากขึ +น โดยสังเกตได้ จากการทีลูกค้ าได้ ทําการBooking ล่วงหน้ าในช่วงวันที 10 – 20 เมษายน
2560 เพิมมากขึ +น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี นี + จะมีนกั ท่องเทียวชาวจีน กรุ๊ ปทัวร์ จีน มาเทียวเกาะสมุยและ
เกาะพะงันเป็ นจํานวนมาก
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทารองกรรมการผู้จัดการ สายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานผลประกอบการ
ประจําปี 2559 ประกอบกราฟแสดงข้ อมูล ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาดังนี +
1. รายได้ รวม
รายได้ รวมของปี 2559 เป็ นจํานวนทังสิ
+ +น 692 ล้ านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับปี 2558 จํานวน 638 ล้ านบาท
เป็ นปรับตัวสูงขึ +นจากปี 2558 ประมาณ 8.5% โดยรายได้ หลัก 88.3% มาจากการให้ บริ การเรื อเฟอร์ รี 7.8% มาจากการ
จําหน่ายสินค้ าอาหารและเครื องดืม 1.6% มาจาการรายได้ ในส่วนของรถตู้รถโดยสารของบริ ษัท อาร์ พ.ี แวน ทรานสปอร์ ต
จํากัด (บริ ษัทย่อย) และ 2.4% จะอยู่ในส่วนของรายได้ อืนๆ อาทิเช่น รายได้ จากการขายโฆษณา การจองตัวo เรื อจาก
พันธมิตรทางการค้ า และค่าเช่าพื +นทีต่างๆ เป็ นต้ น
2. กําไรขันต้
+ น และกําไรสุทธิ
กําไรขันต้
+ น ประจําปี 2559 อยู่ที 157.8 ล้ านบาท คิดเป็ น 23.3% ของรายได้ รวม และในปี 2558 กําไรขันต้
+ น
อยูท่ ี 154.1 ล้ านบาท คิดเป็ น 24.7% ของรายได้ รวม
ในส่วนของกําไรสุทธิ ประจําปี 2559 อยูท่ ี 67.4 ล้ านบาท และในส่วนปี 2558 อยูท่ ี 78.3 ล้ านบาท จะเห็นได้ วา่
กําไรสุทธิประจําปี 2559 ปรับตัวลดลง เนืองจากต้ นทุนทีเพิมสูงขึ +น กล่าวคือ ต้ นทุนการบริ การประจําปี 2559 เป็ นจํานวน
460.6 ล้ านบาท ปรับตัวสูงขึ +นจากปี 2558 ทีมีต้นทุนการบริ การ เป็ นจํานวน 420.4 ล้ านบาท โดยสาเหตุหลักทีต้ นทุนการ
บริ การเพิมสูงขึ +น ก็มาจากต้ นทุนนํ +ามันเชื +อเพลิงและนํ +ามันหล่อลืน ทีเพิมมากขึ +น เป็ นจํานวนทังสิ
+ +น 213.7 ล้ านบาท และ
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ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม ค่าอะไหล่เรื อ ซ่อมแซมเรื อและท่าเรื อ อยูท่ ีประมาณ 66.9 ล้ านบาทและต้ นทุนในส่วน ค่าใช้ จ่าย
ในส่วนพนักงานและค่าใช้ จ่ายอืนๆ เช่น ค่าใช้ จ่ายในส่วนสาธารณูปโภค ค่านํ +า ค่าไฟฟ้ า และค่าเช่าต่างๆ
3.ต้ นทุนการบริ การ
เมือเปรี ยบเทียบกับต้ นทุนของปี 2558 จะเห็นได้ ว่า ต้ นทุนการบริ การของปี 2559 เพิมสูงขึ +นโดยเฉพาะของ
ค่าใช้ จ่ายนํ +ามันเชื +อเพลิงและค่านํ +ามันหล่อลืน จากปี 2558 เป็ นจํานวน 199.8 ล้ านบาท และในปี 2559 ปรับเพิมสูงขึ +น
เป็ น 213.7 ล้ านบาท ทังนี
+ + เมือเปรี ยบเทียบกับจํ านวนการให้ บริ การเรื อโดยสาร จะเห็นได้ ว่า จํ านวนเทียวเรื อในการ
ให้ บริ การของปี 2559 มีจํานวนการให้ บริ การเพิมมากขึ +น โดยปี 2559 ให้ บริ การเทียวเรื อจํานวนทังสิ
+ +น 20,739 เทียว (เฉลีย
ประมาณ 58 เทียวต่อวัน) แต่ในปี 2558 มีจํานวนเทียวเรื อให้ บริ การเพียง 17,595 เทียว(เฉลียประมาณ 48 เทียวต่อวัน)
จะเห็นได้ วา่ จํานวนเทียวเรื อในการให้ บริ การในปี 2559 มีการปรับตัวสูงขึ +นในอัตราร้ อยละ 17.8% ซึงการเติบโตดังกล่าว
เป็ นส่วนหนึงของต้ นทุนการบริ การทีเพิมสูงขึ +น
โดยการเติบโตของรายได้ จากการบริ การ แบ่งแยกออกเป็ น 3 เส้ นทาง คือ เส้ นทาง ดอนสัก-สมุยคิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 67% เส้ นทางดอนสัก-พะงัน คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 23% และในส่วนของเส้ นทาง สมุย–พะงัน จะมี
รายได้ คิดเป็ นร้ อยละ 10% ซึงจะเห็นได้ ถึงความเติบโตของรายได้ เส้ นทางสมุย–พะงัน ทีมีเพิมมากขื +น
4. ต้ นทุนขายสินค้ าอาหารและเครื องดืม
ต้ นทุนขายสินค้ าอาหารและเครื องดืม ของปี 2559 มีจํานวนทังสิ
+ +น 48.9 ล้ านบาท ซึงจะใกล้ เคียงกับต้ นทุนขาย
สินค้ าอาหารและเครื องดืมประจําปี 2558 ซึงมีจํานวนทังสิ
+ +น 47.6 ล้ านบาท โดยจะประกอบด้ วยต้ นทุนสินค้ า ค่าใช้ จ่าย
พนักงาน ค่าเสือมราคา และต้ นทุนอืนๆ
5. ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ การ ในปี 2558 จะอยู่ที 13.8 ล้ านบาท และในปี 2559 ปรับตัวสูงขึ +นเล็กน้ อย
อยูท่ ี 16.1 ล้ านบาท โดยสาเหตุทีเพิมขึ +นจะอยูใ่ นส่วนของค่าใช้ จ่ายพนักงาน เนืองจากปี ทีผ่านมามีการขยายงานของฝ่ าย
การตลาด ในการเพิมช่องทางการขายให้ มากขึ +น โดยเฉพาะช่องทางการขายบัตรโดยสารผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ซึงจะมี
ค่าใช้ จ่ายพนักงานในการดูแลควบคุมระบบดังกล่าวด้ วย อีกประการหนึงคือ ในส่วนของค่าคอมมิชชันทีปรับตัวสูงขึ +น และ
ค่าเสือมราคาทีปรับขึ +นตามการขยายของธุรกิจ
6. ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ในปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร อยู่ที 52.2 ล้ านบาท แต่ในปี 2559 ปรับตัวสูงขึ +น อยู่ที 76.8
ล้ านบาท โดยสาเหตุทีปรับตัวสูงขึ +นประกอบด้ วยดังนี +
- ค่าใช้ จ่ายพนักงาน ในปี 2559 อยู่ที 32.6 ล้ านบาท แต่สําหรับปี 2558 อยู่ที 25.8 ล้ านบาทสาเหตุจากการ
ขยายงาน เพือเพิมช่องทางรายได้ ไม่วา่ จะเป็ นทีมการตลาด และทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงในปี ทีผ่านมา บริ ษัทได้ เพิม
สายงานใหม่ คือ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงจะประกอบไปด้ วยพนักงานในส่วนงานต่างๆ ในการควบคุมดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงานในส่วนของการประมวลผลปฎิบตั ิงาน
- ค่าเช่าและสาธารณูปโภค เพิมขึ +นเล็กน้ อย ในปี 2559 อยู่ที 7.8 ล้ านบาท แต่สําหรับปี 2558 ค่าเช่าและ
สาธารณูปโภค อยูท่ ี 6.3 ล้ านบาท
- ค่าทีปรึ กษาและบริ การ ในปี 2559 อยู่ที 10 ล้ านบาท แต่สําหรับปี 2558 มีค่าทีปรึ กษาและบริ การเพียง 5.7
ล้ านบาท ซึงจะสอดคล้ องกับแผนงานปี 2559 คือค่าทีปรึกษาในการทํา Rebranding ซึงเป็ นหนึงในกลยุทธ์ ทางการตลาด
ในปี ทีผ่านมา และค่าทีปรึ กษาในการเพิมช่องทางการจัดจํ าหน่าย และค่าทีปรึ กษาในการพัฒนาเว็บไซด์ ซึงแผนงาน
ดังกล่าวจะเห็นผลชัดเจนในปี นี +
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- ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ซึงในปี 2559มีจํานวนเพิมมากขึ +น อยู่ที 17 ล้ านบาท ซึงต่างกับปี 2558 อยู่ที 7.5 ล้ านบาท
ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายหลักๆ คือ ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษาสํานักงาน มีการปรั บปรุ งพื +นทีสํานักงานทังที
+ สํานักงานใหญ่
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และสํานักงานสาขาทีกรุ งเทพฯ และในส่วนของค่าสาธารณูปโภค ค่านํ +า ค่าไฟฟ้ า
ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา รายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า จากการรายงานข้ างต้ น จะทราบถึงสาเหตุและ
ทีมาว่า เหตุใดผลประกอบการของปี 2559 มีรายได้ รวมเพิมสูงขึ +นแต่ทําไมกําไรสุทธิจึงได้ ลดลง ด้ วยเหตุผลหลักกล่าวคือ
ต้ นทุนทีเพิมสูงขึ +น และการขยายงานและการลงทุนทีมีเพิมมากขึ +น
จึงขอเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีได้ เข้ าร่วมประชุมซักถาม หรื อเสนอแนะใดๆ ต่อผลการดําเนินงานประจําปี 2559
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและนําเสนอความเห็นดังนี +
ผู้ถอื หุ้นสอบถาม/เสนอความเห็น

ผู้บริหารตอบข้ อสอบถาม

 นางสาวภาวนา ธงรัตนะ ผู้ถือหุ้น
 ผู้บริหารชี +แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี +
ได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี +
1.นางสาวจีรวัลย์ ธนันทาชี +แจงว่า ในส่วนของนโยบายการตัด
1. เรือทีบริษัทได้ จดั ซื +อเมือปี ทีผ่านมา บริษัทมีนโยบายการตัดค่า
ค่าเสือมเรื อ อาร์ 10 (เรื อSecond Hand จากประเทศญี ปุ่ น)
เสือมอย่างไร และเริมบันทึกตังแต่
+ ไตรมาสใดและในแต่ละเดือนมี
บริษัทได้ จดั ซื +อเรือในช่วงเดือนสิงหาคม ปี ทีผ่านมา โดยนโยบาย
ตัวเลขการตัดค่าเสือมประมาณเท่าไร
การตั ด ค่ า เสื อมจะคํ า นวณจากอายุ เ รื อตั ง+ แต่ 20ปี ขึ น+ ไป
2. เรื องค่าใช้ จ่ายทีเพิมสูงขึน+ ในการทํา Rebranding จะเป็ น
เพราะฉะนัน+ เรื อ อาร์ 10 จะเริ มคํ า นวณค่า เสื อมตัง+ แต่เ ดื อ น
ค่าใช้ จ่ายของปี 2559 และในปี 2560 จะไม่มีค่าใช้ จ่ายในส่วนนี +
สิงหาคมของปี ทีผ่านมา
แล้ วใช่หรือไม่
ในส่วนของการตัดค่าเสือมในแต่ละเดือนนัน+ โดยหลักการของ
3. เนืองจากปี ทีผ่านมามีการเพิมเทียวเรื อ ทําให้ มีค่า ใช้ จ่ายใน
มาตรฐานทางบัญ ชี จะต้ องทํา การประเมิน ราคาของต้ นทุน ที
ส่ว นของต้ น ทุน นํ า+ มัน และค่า ใช้ จ่า ยพนัก งานเพิมมากขึน+ แต่
คงเหลือทุกสิ +นปี บริษัทจึงได้ ทําการประเมินราคาทุกสิ +นปี ซึงจะ
กําไรไม่ได้ โตขึน+ ตามรายได้ และค่าใช้ จ่าย พอจะชี +แจงได้ หรื อไม่
ขึ +นอยูก่ บั ราคาของเหล็กในปี นันๆ
+
ว่ามีเหตุผลอืนใดอีกหรื อไม่ เช่น จํานวนนักท่องเทียวลดลง หรื อ
2.นางสาวจีรวัลย์ ธนันทาอธิบายว่า ในส่วนของค่าใช้ จา่ ยในการ
เหตุผ ลใด และบริ ษั ท มี ก ารคาดการณ์ ผ ลการดํ า เนิ น งานปี นี +
ปรับภาพลักษณ์ องค์กร Rebranding จะคงเหลือค่าใช้ จ่ายอีก
อย่างไร
ประมาณหนึงงวด ทีจะถึงกํา หนดชํา ระในไตรมาสที 1 ของปี
4. เวลาบริษัทสรุปรายได้ จะสรุปเป็ นปี ซึงควรจะสรุปรายได้ เป็ น
2560
รายไตรมาส เพือจะสะท้ อนให้ เห็นว่าแต่ละไตรมาสมีseasonal
นายอภิชาติ ชโยภาส อธิ บายเพิมเติมว่า สาเหตุทีจะต้ องมีการ
ผันผวนมากน้ อยแค่ไหน และช่วงไหนจะมีรายได้ ดีทีสุด และไตร
ทํา Rebranding เนืองจาก Core Business มีการเปลียนแปลง
มาสไหนจะเป็ นช่วงทีสร้ างรายได้ ได้ น้อยทีสุด
บริษัทพยายามขยายเครือข่ายการให้ บริ การให้ เพิมมากขึ +น และ
พยายามสร้ าง Brand ให้ เปิ ดกว้ างดึงดูดความสนใจมากขึ +น เพือ
เพิมโอกาสในการทํา ธุรกิจ เช่น การขายเพ็ก เก็ จรวมเส้ น ทาง
เดินเรือ การขนส่งทางรถ และสายการบิน
3. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่า สาเหตุทีกําไรลดลงจากสาเหตุ
แรกคือ ช่วงปลายปี 2559 เกิดวิกฤตนํ +าท่วมทีเกาะสมุย ทําให้
รายได้ ของไตรมาสที4ลดลงจากทีตังเป
+ ้ าหมายไว้ เป็ นอย่างมาก
และประเด็นทีสองทีกระทบการท่องเทียวเป็ นอย่างมากคือ เรื อง
ของทัวร์ ศูนย์เหรี ยญ ทําให้ รายได้ ลดลงในปลายไตรมาสที 3
และต้ นไตรมาสที 4
แต่สําหรับ ปี 2560 ตัง+ แต่ต้ นเดือนกุมภาพัน ธ์ ทีผ่า นมา รายได้
ค่อนข้ างโตต่อเนือง และทัวร์ จีนได้ กลับมาเทียวประเทศไทยอีก
ครัง+ และสถานทีท่องเทียวทีเป็ นทีสนใจของทัวร์ จีน หนึงในนันก็
+
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คือ เกาะสมุย และเกาะพะงัน ในส่วนของเทียวบินเหมาลําทีมา
ลงสนามบิน สุร าษฏร์ ธ านี มีป ระมาณ 4-5Fight ต่อวัน ซึงจะ
สะท้ อนให้ เห็นปริมาณนักท่องเทียวทีเพิมมากขึ +น
4.นางสาวจีรวัลย์ ธนันทาตอบรับข้ อเสนอเรื องการสรุ ปรายได้
เป็ นรายไตรมาส และตอบข้ อสอบถามว่า ช่วงทีจะสร้ างรายได้
ให้ กับบริ ษัทมากทีสุด คือช่วงเทศกาลสงกรานต์ และจะลดลง
เรื อยๆ ตามสภาวะของมรสุมทีพาดผ่าน และช่วงทีสร้ างรายได้
ได้ น้อยคือช่วงไตรมาสที 4
 นายวิชา โชคพงษ์ พันธุ์ ผู้ถือหุ้น
 ผู้บริหาร ชี +แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี +
1. มีความยินดีเป็ นอย่างยิง ทีบริษัทได้ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง
1. และ 2. ผู้บริหารขอบพระคุณในข้ อเสนอแนะดังกล่าว
จันทรางศุ มาเป็ นประธานกรรมการบริษัท ซึงท่านเป็ นบุคคลทีคน
3. นายอภิชาติ ชโยภาส อธิบายว่า บัตรผู้สูงอายุสามารถใช้ เป็ น
ไทยให้ ความเชือถือเป็ นอย่างยิง
ส่วนลดค่าโดยสารได้ ทงเกาะสมุ
ั+
ย และเกาะพะงัน
2. ข้ อเสนอแนะ สภาพคล่องของหุ้นบริษัทไม่คอ่ ยดี ทําอย่างไรจะ
4. นายอภิชาติ ชโยภาส อธิ บายว่า บริ ษัทจําหน่ายช่องทางการ
ทําให้ สภาพคล่องมากขึ +น จะต้ องทําการโฆษณาให้ มากขึ +น
เดินทางเป็ นแพ็กเก็จรวมคือ เดินทางด้ วยสายการบินแอร์ เอเชีย มา
3. เรืองค่าบัตรโดยสาร สําหรับชาวต่างชาติถือว่าไม่แพง สําหรับ
ลงทีสนามบินสุราษฏร์ ธานี และขึ +นรถตู้เพือไปลงเรื อเฟอร์ รี และ
คนเกาะสมุยถือว่าแพง บัตรผู้สงู อายุได้ สว่ นลดค่าโดยสารหรือไม่
เมือถึงเกาะก็นงรถตู
ั ้ ไปยังทีพัก โรงแรม หรือสถานทีต่างๆบนเกาะ
4. ขอให้ บริษัทอธิบายการขายเป็ นset มีอะไรบ้ าง
5. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่า เส้ นทางเดินเรื อ หัวหิน - พัทยา
5. การเดินเรื อเส้ นทาง หัวหิน - พัทยา บริ ษัทมีส่วนเกียวข้ องกับ
บริษัทไม่สว่ นเกียวข้ องแต่ประการใด
ธุรกิจนี +หรือไม่
6. เรื ออาร์ 10 เป็ นเรื อSecond Hand จากประเทศญี ปุ่ น อายุ
6. เรื อลําใหม่นี + เป็ นเรื อต่อใหม่หรื อไม่ อายุกีปี ความเร็ วสูงสุด
ประมาณ 10กว่า ปี ความเร็ ว ประมาณ15 น๊ อต(knots) ขนาด
เท่าไร ขนาดกีตันกรอส
ประมาณพันกว่าตันกรอส
 นายเอม อัศวโกวิท ผู้ถือหุ้น
 ผู้บริหาร ชี +แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี +
1. สอบถามเรื องโครงสร้ างรายได้ ปั จจุบัน โครงสร้ างรายได้
1. นายอภิชาติ ชโยภาส อธิ บ ายว่า การทํา Rebranding คือการ
ประมาณ60%มาจากการขนส่ง และหากทําการ Rebranding
ขยายเครือข่ายทางการตลาด ซึงหากดูจากประมาณผู้โดยสารปี ที
แล้ วโครงสร้ า งรายได้ จากนัก ท่องเทียวจะเป็ นกีเปอร์ เซ็น ต์ข อง
ผ่ า น มา อยู่ ที ป ระ มา ณ1.1 ล้ า น ค น แ ต่ สํ า ห รั บ ปี นี บ+ ริ ษั ท
รายได้ ทงหมด
ั+
ตังเป
+ ้ าหมายจะเพิมจํานวนผู้โดยสารให้ ได้ ประมาณที 1.4-1.5 ล้ าน
คน ส่วนหนึงก็จะมาจากการปรับภาพลักษณ์องค์กรRebranding
ส่ว นที 2 ที จะเพิ มรายได้ จ ากนั ก ท่ อ งเที ยวคื อ นโยบายการทํ า
Mobile Application เพื อให้ เ กิ ด ความสะดวกสบายให้ แ ก่
นัก ท่อ งเทียวในการหาช่อ งทางการเดิน ทางได้ ร วดเร็ ว ขึ น+ และ
สามารถหาทีพักได้ อย่างสะดวกสบายในราคาประหยัด ซึงจาก
นโยบายดัง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า มี นั ก ท่ อ งเที ยวได้ ทํ า การDirect
Booking โดยตรง
หากจะให้ เห็นผลได้ ชัดเจนจากนโยบายดังกล่า วข้ างต้ น คาดว่า
จะต้ องใช้ เวลาประมาณ 2 ปี ถึงจะสะท้ อนภาพได้ ชดั เจน
 นายวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น
 ผู้บริหาร ชี +แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี +
1. ธุรกิจของบริ ษัททีเป็ นโลจิสติกส์ประมาณกีเปอร์ เซ็นต์ และใน
1.นายอภิชาติ ชโยภาส อธิบายว่ารายได้ ของบริ ษัทประมาณ 60ส่วนของการท่องเทียวกีเปอร์ เซ็นต์ และอนาคตมีแนวทางว่าจะ
80% มาจากขนส่งโลจิสติกส์ ซึงเมือดูจากรายได้ จะเห็นการเติบโต
เน้ น ไปทางด้ า นไหนเป็ นหลัก ซึงใน 2-3 ปี ทีผ่า นมาภาคการ
ของเกาะสมุย และเกาะพะงัน แต่จํ า นวนนัก ท่อ งเที ยวที มาใช้
ท่องเทียวดีขึ +นมาก แต่บริ ษัทรายได้ เพิมขึ +นแต่กําไรลดลง ซึงควร
บริการยังน้ อยอยู่ เมือดูจากรายได้ ทีเพิมขึ +นในปี นี + จะเห็นตัวเลขทีมี
จะมีแนวทางทีดีกว่านี + รายได้ เพิมขึ +นแต่กําไรลดลง ก็สง่ ผลให้ การ
นัยสําคัญ ซึงหากจะต้ องการรายได้ เพิมขึ +นก็ต้องมีการลงทุนเพือ
ปั นผลลดลงไปด้ วย
อนาคต และบริษัทยังคงมันใจว่าบริษัทเดินอยูใ่ นเส้ นทางทีถูกต้ อง
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2.ธุรกิจของบริษัททีเป็ นโลจิสติกส์มM
ี arginประมาณกีเปอร์ เซ็นต์

ในปี 2560 หากไม่มีเหตุการณ์ทีกระทบต่อรายได้ คาดการณ์ ว่า
รายได้ จะเพิมสูงขึ น+ และการขนส่ง โลจิ ส ติ ก ส์ ก็ จะเป็ นหนึงใน
ยุท ธศาสตร์ ข องบริ ษั ท แน่ น อน ไม่ ว่า บริ ษั ท จะเพิ มเส้ น ทางไป
เส้ นทางไหน
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา อธิ บ ายเพิมเติมว่า รายได้ ทีมาจากการ
บริ การเรื อเฟอร์ รีมีประมาณ 88.3% ของรายได้ ทงหมด
ั+
และเป็ น
รายได้ จากการขนส่งโลจิสติกส์ ประมาณ60% ของรายได้ จากการ
บริ การเรื อเฟอร์ รี และส่วนทีเหลือจะเป็ นรายได้ จากนักท่องเทียว
ซึงหากสัง เกตุจ ากต้ น ทุน นํ า+ มัน และค่า ซ่อ มที เพิ มสูง ขึ น+ นั น+ มี
นัยสําคัญเพือเป็ นการลงทุนจากเทียวเรือทีเพิมมากขึ +น เป็ นเสมือน
การลงทุ น เพื อให้ นั ก ท่ อ งเที ยวและลู ก ค้ า จดจํ า ได้ ว่ า บริ ษั ท
ให้ บริ การเรื อเส้ นทางดอนสัก-สมุย ทุกหนึงชัวโมง และให้ บริ การ
เรือเส้ นทาง ดอนสัก- พะงัน ทุกสองชัวโมง
2.นายอภิ ช าติ ชโยภาส อธิ บ ายว่า Marginของภาคการขนส่ ง
โลจิสติกส์ นัน+ ชึ +น-ลง ไม่แน่นอน เนื องจากในระวางเรื อหนึงลํา
ประกอบไปด้ วยรถบรรทุกหลายขนาดเช่น รถบรรทุก รถเทรลเลอร์
รถสิบล้ อ เป็ นต้ น ซึงไม่ได้ แยกกลุม่ ประเภทเวลาขนส่ง

 นายวิชา โชคพงษ์ พันธุ์ผ้ ถู ือหุ้น
 ผู้บริหาร ชี +แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี +
1. ขอให้ บริ ษัทนําเสนอแพ็กเก็จในการเดินทาง และส่วนลดของ
1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่า บริ ษัทยืนยันเรื องส่วดลดต่างๆ
ผู้สงู อายุ ว่าจะได้ สว่ นลดประมาณเท่าไร
ไม่วา่ จะเป็ นบัตรผู้สงู อายุ หรือบัตรสมาชิก ว่ามีส่วนลดแน่นอนแต่
เนื องจากอนุมัติ น านแล้ ว จึ ง จํ า ตัว เลขที ชัด เจนไม่ ไ ด้ และการ
เดินทางโดยสารรถร่วมเครื อข่าย อาทิเช่น บ.พันทิพย์ ก็มีส่วนลด
แต่ละผู้ประกอบการก็ให้ สว่ นลดไม่เหมือนกัน
 นางสาวภาวนา ธงรัตนะ ผู้ถือหุ้น
 ผู้บริหาร ชี +แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี +
1. จากการทีบริ ษั ท ชีแ+ จงข้ า งต้ น เรื องของการศึก ษาขยายการ
1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่า การทําธุรกิจเรื อเฟอร์ รี การขยาย
ลงทุ น ไปฝั งอั น ดามั น ซึ งจะได้ ข้ อสรุ ป ภายในปี นี + จึ ง จะขอ
การลงทุ น จะต้ องศึ ก ษากฎหมายไม่ ว่ า จะเป็ น กฎหมาย
สอบถามว่าในปี นี +จะมีแผนทีจะลงทุนใหญ่ในปี นี +อะไรอีกบ้ าง
กฎกระทรวง กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกฎหมาย
2. แผนการซื +อเรือ 2 ลํา จะมีมลู ค่าประมาณเท่าไร
เกี ยวกับ สิงแวดล้ อม ซึงหากจะมี ก ารลงทุน ก็ จ ะต้ องผ่า นการ
3. สอบถามเรื อง Market Share เป็ นอย่างไรเมือเทียบกับคู่แข่ง
พิจารณาผ่านคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นทีเรี ยบร้ อย และหากเป็ น
และLoad Factorของสายการบินเมือเทียบกับคู่แข่งเป็ นอย่างไร
การลงทุนทีเป็ นนัยสําคัญก็จะต้ องมีการตังIFAด้
+
วย
และBrandของบริษัทกับคูแ่ ข่งเป็ นอย่างไร
บริ ษั ทได้ เล็งเห็น ถึงความเจริ ญ เติบ โตของการท่องเทียวจังหวัด
กระบี ซึงหากบริษัทได้ รับข่าวดีจะแจ้ งให้ ทราบ
ส่วนการลงทุนด้ านการซื +อเรือ บริษัทก็มีโครงการทีจะซื +อเรื อเพิมอีก
2 ลํา ซึงภายหลังทีท่า เรื อเสร็ จสมบูรณ์ โดยเฉพาะช่ว งเทศกาล
บริ ษั ทมีความพยายามทีจะให้ บ ริ ก ารลูก ค้ า ได้ เดินทางได้ เร็ วขึน+
ไม่ใ ห้ ลูก ค้ ามารอเรื อ โดยพยายามจะให้ เรื อออกทุก 15 นาที จึง
จําเป็ นทีจะต้ องมีเรือให้ บริการมากขี +น
2. นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา ชี +แจงว่า อยูใ่ นระหว่างการประมูลจึงยัง
ไม่ได้ ข้อสรุปทีชัดเจน โดยจะทราบประมาณช่วงไตรมาสที3
3.นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่าMarket Share เมือเปรี ยบเทียบ
จํานวนเทียวเรือดอนสัก-สมุย ของบริษัทจะมี Market Share อยู่ที
ประมาณ70% ดอนสัก-พะงัน อยูท่ ี 100%สมุย-พะงันอยูท่ ี 100%
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ในส่วนของBrand บริ ษัทเป็ นแบรนด์ของลูกค้ าทุกกลุ่ม เนืองจาก
บริ ษัทไม่เลือกการให้ บริ การ บริ ษัทยินดีให้ บริ การทุกกลุ่ม และใน
กรณีทีมีเหตุฉุกเฉิน คนเจ็บป่ วย รถพยาบาล เมือแจ้ งมายังบริ ษัท
บริ ษัทจะทําการจัดพื +นทีระวางเรื อให้ ทันที เรื องความสะอาดปี ที
ผ่านมาได้ ว่าจ้ าง Outsource เพือจัดการทําความสะอาดไม่ว่าจะ
เป็ นท่าเรือหรือบนเรือ และเบาะนังบนเรือได้ ทําการเปลียนใหม่เพือ
รองรับการให้ บริการทีดีขึ +น

ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นจะสอบถามหรื อเสนอข้ อคิดเห็นใดเพิมเติมหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อให้ ข้อคิดเห็นใดเพิมเติม
ประธานฯ จึงได้ ชี +แจงให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระที 2 นี + เป็ นวาระทีแจ้ งเพือให้ ทีประชุมรับทราบ จึงไม่มี
การลงคะแนนเสียงในวาระที 2 นี +
มติท' ปี ระชุม
ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี 2559 ตามทีบริ ษัทได้ รายงานข้ อมูล
ข้ างต้ น
วาระที' 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2559 สินB สุด ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้ ร ายงานให้ ทีประชุม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาว่า เนื องจากประเด็น งบการเงิ น ทีเป็ นสาระสําคัญนัน+
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา ได้ รายงานให้ ทีประชุมทราบในวาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี
2559 แล้ ว ประกอบกับได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ มีโอกาสสอบถามและเสนอแนะ พร้ อมทัง+ ผู้บริ หารได้ ชีแ+ จง อธิ บาย
พร้ อมรับข้ อเสนอแนะต่างๆจากผู้ถือหุ้นแล้ ว ในวาระดังกล่าวนี + เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลทีเพียงพอประกอบการตัดสินใจ
ในวาระที3 นี + บริ ษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามถึงงบการเงินอีกครัง+ หนึง
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามหรื อให้ ข้อคิดเห็นใดเพิมเติมประธานฯ จึงมอบหมายให้ พิธีกร ทําการนับคะแนน
พิธีกรได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2559 สิ +นสุด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 นัน+ จะต้ องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
+
้ ถือ
หุ้นซึงเข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท' ปี ระชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ งบการเงินประจําปี 2559 สิ +นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี +
มติท'ลี ง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงที'ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
115,872,003
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที'มาร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
0
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วาระที' 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิและจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา นําเสนอข้ อมูลวาระพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ และ
จ่ายเงินปั นผล ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
การจัดสรรกําไรสุทธิ
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา รายงานให้ ทีประชุมทราบว่า เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
และข้ อบังคับของบริ ษัท ได้ กําหนดให้ บริ ษัทจักต้ องจัดสรรกําไรสุทธิในแต่ละปี ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี +จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ซึง
ปั จจุบนั บริ ษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนทังสิ
+ +น 17,000,000 บาท ครบตามจํานวนขันตํ
+ าของเงินทุนสํารอง
ตามทีกฎหมายกําหนดไว้
การจ่ ายเงินปั นผล
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา รายงานให้ ทีประชุมทราบว่าบริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น ในแต่ละ
ปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลัง
หัก เงิ น สํ า รองตามกฎหมาย และเงิ น สะสมอื นๆ ตามที บริ ษั ท กํ า หนด ทัง+ นี + การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่า วอาจมี ก าร
เปลียนแปลงขึน+ อยู่กับฐานะการเงิ น และผลการดําเนินงาน แผนการลงทุนความจํ าเป็ นและความเหมาะสมอืนๆ ใน
อนาคต
บริ ษัทจึงนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 0.30 บาท
ต่อหุ้น รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
+ +น 51 ล้ านบาท (จากกําไรสุทธิประจําปี 2559 และกําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรรยกมาต้ นงวด
ปี บัญชี 2559) โดยจ่ายจากกําไรของกิจการทีได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคล(BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.18 ซึงผู้ถือหุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถกู หักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษี คืนเงินปั นผลได้ และจ่ายจากกําไรของ
กิจการทีเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.12
โดยบริ ษัทจะกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นวันที 4 พฤษภาคม 2560 และกําหนดรายชือผู้มีสทิ ธิรับเงินปั น
ผลดังกล่าวข้ างต้ นในวันที 18 เมษายน 2560 ซึงเป็ นวันให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น(Record Date) และรวบรวมรายชือตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที 19 เมษายน 2560
โดยความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทมีดงั นี +
- การจัดสรรกําไรสุทธิ คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นไม่ตงเงิ
ั + นสํารองตามกฎหมายจากผลประกอบการ
บริ ษัทปี 2559 เนืองจากบริ ษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนทังสิ
+ +น 17,000,000 บาท ครบตามจํานวนขันตํ
+ าของ
เงินทุนสํารองตามทีกฎหมายกําหนดไว้
- การจ่ายเงินปั นผลคณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าควรอนุมตั ิการจ่ายปั นผลตามทีนําเสนอข้ างต้ น
จึงขอเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีได้ เข้ าร่ วมประชุมซักถาม หรื อเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาการจัดสรรกําไร
สุทธิและจ่ายเงินปั นผล ตามทีเสนอข้ างต้ น และมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและนําเสนอความเห็นดังนี +
ผู้ถอื หุ้นสอบถาม/เสนอความเห็น
ผู้บริหารตอบข้ อสอบถาม
 นายวิชา โชคพงษ์ พันธุ์ ผู้ถือหุ้น
 ผู้บริหาร ชี +แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี +
1. ปี นี +บริษัทนําเสนอปั นผลเท่าไร และปี ทีผ่านมาปั นผลเท่าไร
2. ขอเสนอแนะเรืองการจ่ายปั นผล ปี ทีแล้ วบริ ษัทจ่ายปั นผลมาก
แต่ในปี นีจ+ ่ายปั นผลน้ อย แล้ วในปี ต่อไปๆจะเป็ นอย่างไร มีบาง
บริ ษัทเมือเข้ าตลาดครัง+ แรกแจ้ งว่าจะไม่จ่ายปั นผลสามปี และ
แจ้ งว่า ปี ทีสีจะจ่า ย เมือเข้ าปี ทีสีกลับมาแจ้ งผู้ถือหุ้นว่า ไม่จ่า ย
และในปี ทีห้ าก็เหมือนจะไม่จา่ ยอีก จึงขอเสนอแนะให้ ทราบ

1. นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา แจงว่า ปี นี +บริษัทนําเสนอปั นผลให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น และปี ทีผ่านมาบริ ษัทปั นผลให้ แก่
ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.82 บาทต่อหุ้น
2. ผู้บริหารรับทราบและขอบพระคุณในข้ อเสนอแนะดังกล่าว
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อให้ ข้อคิดเห็นใดเพิมเติมนางสาวจีรวัลย์ ธนันทา จึงมอบหมายให้ พิธีกร ทําการนับ
คะแนน
พิธีกรได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิและจ่ายเงินปั นผล
ทีบริ ษัทได้ นําเสนอข้ างต้ นนัน+ จะต้ องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
+
้ ถือหุ้น
ซึงเข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท' ปี ระชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิไม่ตงเงิ
ั + นสํารองตามกฎหมายเพิมเติมในปี 2559เนืองจากบริ ษัทได้ ตงเงิ
ั+ น
สํารองตามกฎหมายไว้ เป็ นจํานวนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลให้ แก่
ผู้ถือในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
+ +น 51 ล้ านบาท (จากกําไรสุทธิประจําปี 2559 และกําไรสะสมทียัง
ไม่ได้ จดั สรรยกมาต้ นงวดปี บัญชี 2559) โดยจ่ายจากกําไรของกิจการทีได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล(BOI) ในอัตราหุ้น
ละ 0.18 ซึงผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถกู หักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษี คืนเงินปั นผลได้
และจ่ายจากกําไรของกิจการทีเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.12โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นวันที 4 พฤษภาคม 2560 และกําหนดรายชือ ผู้มีสทิ ธิรับเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นในวันที 18 เมษายน 2560
ซึงเป็ นวันให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น(Record Date) และรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที 19 เมษายน 2560ด้ วยคะแนนเสียงดังนี +
จํานวนเสียงที'ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
115,871,803
200
0
0

มติท'ลี ง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที'มาร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
99.9998
0.0001
0
0

วาระที' 5 พิจารณาเลือกตังB กรรมการแทนกรรมการที'ครบกําหนดออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ด้ วยวาระพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
+
ครบกําหนด
ออกตามวาระเป็ นระเบียบข้ อบังคับทีจะต้ องปฏิบตั ิทกุ ปี และในแต่ละปี จะมีกรรมการสลับสับเปลียนครบวาระทุกปี และ
ในปี 2560 นี + ขอให้ นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา นําเสนอข้ อมูลวาระนี +ให้ ทประชุ
ี มผู้ถือหุ้นพิจารณา
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และข้ อบังคับ
ของบริ ษัทข้ อ 18 ได้ กําหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในอัตราหนึง
ในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
+
จึงจําเป็ นต้ องพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
+
ต้ องออกตามวาระ หรื อ
เสนอแต่งตังกลั
+ บเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง
สําหรับปี 2560 กรรมการครบกําหนดออกตามวาระมีดงั นี +
ชือ
1 นายธีรเดช ตังประพฤทธิLกลุ
2 นายอภิชาติ ชโยภาส
3 นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา

ตําแหน่ง
รองประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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โดยประวัติของกรรมการทัง+ 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้ วย 3 ทีได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ ว ในวาระดังกล่าวนี + ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นใด
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา จึงขอเรี ยนเชิญกรรมการซึงครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระซึงเป็ นผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียในวาระนี + ออกจากทีประชุมจนกว่าจะแล้ วเสร็ จการพิจารณาการประชุมในวาระนี + เพือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแลกิจการทีดี และให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระและมอบหมายให้ พิธีกร ทําการนับคะแนนเลือกตัง+
กรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระเป็ นรายบุคคล
พิธีกรได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่าสําหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
+
ครบกําหนดออกตามวาระนี +จะทําการลงคะแนนมติแต่งตังกรรมการเป็
+
นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้ องได้ รับ
การรับรองด้ วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยขอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติแต่งตังกรรมการเป็
+
นรายบุคคล ดังนี +
1. กรรมการท่านแรก นายธีรเดช ตังประพฤทธิLกลุ
มติท' ปี ระชุม
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังนายธี
+
รเดช ตังประพฤทธิL กุล กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่ออีกวาระหนึง
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี +
มติท'ลี ง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงที'ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
112,788,603
0
3,400
0

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที'มาร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
99.9969
0
0.003
0

2. กรรมการท่านทีสองนายอภิชาติ ชโยภาส
มติท' ปี ระชุม
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังนายอภิ
+
ชาติ ชโยภาส กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่ออีกวาระหนึง ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี +
มติท'ลี ง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงที'ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
99,372,003
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที'มาร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
0

3. กรรมการท่านทีสามนายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา
มติท' ปี ระชุม
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังนายพิ
+
ทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทต่ออีกวาระหนึง
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี +
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มติท'ลี ง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงที'ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
113,118,603
0
3,400
0

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที'มาร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
99.9969
0
0.003
0

วาระที'6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2560
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา นําเสนอข้ อมูลการวาระพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัทประจําปี 2560 ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
นางสาวจี ร วัล ย์ ธนัน ทา นํ า เสนอข้ อ มูล ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น พิ จ ารณาว่า เพื อให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ร่ ว มกัน พิ จ ารณากํ า หนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2560 ตามทีพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด ได้ กําหนดไว้
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในปี 2560 ซึงรวมถึงแต่ไม่
จํ า กัด เพี ย ง เงิ น เดื อ น โบนัส เบี ย+ ประชุม ค่าตอบแทนพิ เศษ และค่าตอบแทนอื น เป็ นจํ า นวนรวมคงเดิม คื อ ไม่เ กิ น
5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทดังนี +
ก) ค่าเบี +ยประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการทีเข้ าร่วมประชุมกรรมการบริ ษัท
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือนตาม
ระยะเวลาทีดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ค) ค่าเบี +ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการทีเข้ าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน
จึงขอเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีได้ เข้ าร่วมประชุมซักถาม หรื อเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัทประจําปี 2560 ตามทีได้ นําเสนอข้ อมูลข้ างต้ น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อให้ ข้อคิดเห็นใดเพิมเติม นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา จึงมอบหมายให้ พิธีกร ทําการนับ
คะแนน
พิธีกรได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
ประจําปี 2560 นี + จะต้ องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
+
้ ถือหุ้น
ซึงเข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท' ปี ระชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในปี 2560 ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
เงินเดือน โบนัส เบี +ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอืน เป็ นจํานวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี
โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทดังนี +
ก) ค่าเบี +ยประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการทีเข้ าร่วมประชุมกรรมการบริ ษัท
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือนตาม
ระยะเวลาทีดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
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ค) ค่าเบี +ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการทีเข้ าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี +
จํานวนเสียงที'ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
115,967,503
200
4,300
0

มติท'ลี ง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที'มาร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
99.9961
0.0001
0.0037
0

วาระที' 7 พิจารณาแต่ งตังB ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําปี 2560
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา นําเสนอข้ อมูลการวาระพิจารณากําหนดแต่งตังผู
+ ้ สอบ
บัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําปี 2560 ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา นําเสนอข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาว่า เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ได้ กําหนดให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู
+ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี
นอกจากนี + ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น
สามารถแต่งตังผู
+ ้ สอบบัญชีคนเดิมให้ ทําหน้ าทีได้ ไม่เกิน 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน และบริ ษัทฯ จะแต่งตังผู
+ ้ สอบบัญชีคนเดิม
ได้ เมือพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
ผู้สอบบัญชีทีเสนอแต่งตังมี
+ ดงั นี +
รายชื'อผู้สอบบัญชี
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นายเทิดทอง เทพมังกร
นางสาวชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ชยั

เลขทะเบียน
4917
3787
9622

จํานวนปี ที'สอบบัญชีให้ กับบริษัทฯ
2 ปี (ปี 2557– 2558)
1 ปี (ปี 2559)

หรื อผู้สอบบัญชีท่านอืนภายในสํานักงานเดียวกัน แห่งบริ ษัทพีวี ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2560
ของบริ ษัทโดยกําหนดค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงิน 1,600,000 บาทต่อปี (รวมบริ ษัทย่อย)
ทังนี
+ + ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หารผู้ถือหุ้น
หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
เปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีประจําปี และรายไตรมาส ปี 2559-2560
ที'
1

รายละเอียด

ปี 2560

หน่ วย

ปี 2559

1.1 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท)

540,000

540,000

1.2 งานตรวจสอบงบการเงินประจําปี

560,000

560,000

(ปี ที'นําเสนอ)

หมายเหตุ

บริษัท ท่ าเรือราชาเฟอร์ ร' ี จํากัด (มหาชน)

(บาท)

ไตรมาสละ 180,000 บาท
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ที'

รายละเอียด

2

บริ ษัท อาร์ พี.แวน ทรานสปอร์ ต จํากัด
2.1 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
2.2 งานตรวจสอบงบการเงินประจําปี

หน่ วย

ปี 2559

ปี 2560
(ปี ที'
นําเสนอ)

(บาท)

150,000

150,000

(บาท)

150,000

150,000

3

งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

(บาท)

90,000

90,000

4

งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจําปี

(บาท)

110,000

110,000

(บาท)

1,600,000

1,600,000

รวมค่ าตอบแทน

หมายเหตุ
ไตรมาสละ 50,000 บาท
งบการเงินรวมไตรมาสละ
30,000บาท

โดยความเห็ น คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ชอบให้ ที ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพื อพิ จ ารณาแต่ง ตัง+ ผู้ส อบบัญ ชี
ดังต่อไปนี +จาก บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็ น ผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี 2560
• นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที 4917
• นายเทิดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที 3787
• นางสาวชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ชยั ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที 9622
และเห็นควรอนุมตั ิแต่งตังผู
+ ้ สอบบัญชีในอัตราค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 จํานวน 1,600,000 บาทต่อปี ซึงเป็ น
อัตราเดียวกันกับค่าสอบบัญชีในปี 2559
จึงขอเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีได้ เข้ าร่วมประชุมซักถาม หรื อเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณา
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อให้ ข้อคิดเห็นใดเพิมเติมนางสาวจีรวัลย์ ธนันทา จึงมอบหมายให้ พิธีกร ทําการนับ
คะแนน
พิธีกรได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า สําหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากําหนดแต่งตังผู
+ ้ สอบบัญชีและ
กําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําปี 2560 ทีบริ ษัทได้ นําเสนอข้ างต้ นนี +จะต้ องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
+
้ ถือหุ้นซึงเข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท' ปี ระชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตังผู
+ ้ สอบบัญชีดงั ต่อไปนี +จาก บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็ น ผู้ตรวจสอบ
บัญชีประจําปี 2560
• นายประวิทย์วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที 4917
• นายเทิดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที 3787
• นางสาวชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ชยั ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที 9622
และอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจําปี 2560 จํานวน 1,600,000 บาทต่อปี (รวมบริ ษัทย่อย)ด้ วยคะแนนเสียงดังนี +
มติท'ลี ง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงที'ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
116,015,003
7,000
0
0

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที'มาร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
99.9939
0.006
0
0
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วาระที' 8 พิจารณาเรื'องอื'นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ สอบถามทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผ้ ใู ดจะสอบถามหรื อเสนอความเห็นเรื องอืนใด นอกจากวาระที
กําหนดหรื อไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและนําเสนอความเห็นดังนี +
ผู้ถอื หุ้นสอบถาม/เสนอความเห็น

ผู้บริหารตอบข้ อสอบถาม

 นายอาทิตย์ สุทธิ ผู้ถือหุ้น
 ผู้บริหาร ชี +แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี +
1. ขออนุญาตสอบถามนายอภิชาติ ชโยภาส ถึงกิจการของบริ ษัท
1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่า ปั จจุบนั บริษัท อาร์ พ.ี แวน ทราน
ย่อ ย บริ ษั ท อาร์ พี . แวน ทรานสปอร์ ต จํ า กัด ซึงปี ที ผ่ า นมา
สปอร์ ต จํากัด มีรถตู้ทีได้ จดั ซื +อเองจํานวน 2 คัน แต่บริ ษัทมีรถร่วม
ข้ าพเจ้ าได้ สอบถามว่า มีโอกาสทีจะขยายกิจการหรื อจํานวนรถ
บริ การทีเกาะสมุยประมาณ 40 คัน และรถร่ วมบริ การทีอําเภอ
หรื อไม่ ซึงท่านให้ คําตอบว่า การขยายกิจการของบริ ษัท อาร์ พี.
ดอนสัก ประมาณ 30 คัน และทีสําคัญ ด้ ว ยนโยบายภาครั ฐได้ มี
แวน ทรานสปอร์ ต จํา กัด ขึน+ อยู่กับจํา นวนลูก ค้ าและพันธมิต ร
การพลักดันให้ เปลียนจากรถตู้มาเป็ นรถมินิบัส ซึงขณะนี +ก็อยู่ใน
และในปี 2560 ท่านบอกว่าขยายกิจการได้ ดีมาก จึงอยากทราบ
ระหว่างการศึกษาว่ารถทีวิงจากสนามบินสุราษฎร์ ธานี สนามบิน
ว่าปั จจุบนั นี + บริษัท อาร์ พ.ี แวน ทรานสปอร์ ต จํากัด มีจํานวนรถ
นครศรี ธรรมราช หรื อสนามบินกระบี ควรจะต้ องเป็ นรถทีมีขนาด
ตู้เพิมขึ +นหรือไม่
ใหญ่กว่ารถตู้
2. ในส่วนรายได้ ของบริ ษัท อาร์ พี. แวน ทรานสปอร์ ต จํากัด ที
ในส่วนรายได้ ขณะนี +ของบริ ษัท ไม่ว่าจะเป็ นเทียวรถเข้ าเกาะ หรื อ
ได้ รับจากการให้ รถร่วมบริการขนส่งผู้โดยสาร มีรายได้ ประมาณกี
เทียวรถออกจากเกาะ ก็ยงั อยูใ่ นปริมาณทีน่าพอใจ
เปอร์ เซ็นต์
2. นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา อธิ บายให้ ทราบว่า รถพันธมิตรทีเข้ า
3. จากทีได้ สอบถาม ทราบว่าบริ ษัท อาร์ พี. แวน ทรานสปอร์ ต
ร่วมบริการ เมือลูกค้ าหรือนักท่องเทียวครบในอัตราทีกําหนดในแต่
จํากัด มีรถร่วมบริ การจํานวนมาก ไม่ทราบว่าบริ ษัทจะมีแผนใน
ละรอบ ก็จะดําเนินการออกรถไปตามสถานทีต่างๆ ในส่วนของรถ
การลงทุน เปลี ยนเป็ นรถตู้ข องบริ ษั ท เอง จะมี แ ผนการลงทุน
ร่วมบริ การก็จะได้ รายได้ ในส่วนของต้ นทุนของตน และบริ ษัทจะ
ดังกล่าวหรือไม่
ได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากส่ว นต่า งของราคาค่า โดยสาร ซึงแต่ล ะ
4. สอบถามถึงนโยบายรถโดยสารวิงไปจังหวัดกระบีเป็ นอย่างไร
เส้ นทางค่าบัตรโดยสารก็แตกต่างกัน ทําให้ ส่วนต่างของรายได้ ก็
5. ขอสอบถามถึงเรืองแผนงานขยายธุรกิจไปฝั งอันดามัน จังหวัด
จะแตกต่างกัน
กระบีว่าในขณะนี +ดําเนินการไปถึงไหน อย่างไร
3. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่า บริ ษัท ไม่มีแผนในการลงทุน
6. สอบถามเรื องการซือ+ เรื อ จากเดิมทีแจ้ งตอนเข้ าจดทะเบีย น
เปลียนจากรถร่วมมาลงทุนเดินรถเองทังหมด
+
เนืองจากเป็ นธุรกิจที
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ว่ า จะซื อ+ เรื อ หนึ งลํ า และได้ ดํ า เนิ น การซื อ+
มีความเสียงสูง และ Flow of traffic ถึงแม้ ช่วงนีจ+ ะมีทัวร์ จีน
มาแล้ ว หนึงลํา และแจ้ งว่า ปี นี จ+ ะซือ+ เพิมอีก สองลํา กลายเป็ น
เดินทางมามาก แต่หากบริ ษัทเตรี ยมรถไว้ จํานวนมาก แต่ทวั ร์ จีน
เป้ าหมายในการซือ+ เรื อ เป็ นจํา นวนสามลํา ไม่ท ราบว่า บริ ษั ท
ลดลงรายได้ ก็จะไม่เกิดขึ +น บริ ษัทคํานึงถึงความสมดุลของจํานวน
เตรียมวงเงินไว้ อย่างไรสําหรับอีกสองลํา
รถตู้ทีให้ บริการ ว่าจํานวนเท่าใดจึงจะเหมาะสม และในบางครัง+ ก็
7. ในการลงทุนซื +อเรื อจากแหล่งเงินทุนสถาบันการเงิน เกรงว่า
ต้ องจ้ างเหมารถร่วมถึงแม้ จะได้ รายได้ น้อย แต่หัวใจหลักคือการ
บริ ษัทจะต้ องรับภาระในอัตราดอกเบี +ยจํานวนมาก ซึงกําไรจาก
นําผู้โดยสารมาขึ +นเรือเฟอร์ รี
ธุรกิจค่อนข้ างน้ อย ขอสอบถามว่ารายได้ ของบริ ษัทจะเพียงพอ
4.นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่า บริ ษัทกําลังทําการศึกษาข้ อมูล
หรือไม่หากถึงขันที
+ จะต้ องกู้เงินจากสถาบันการเงิน
เนืองจากข้ อกฏหมายเรื องรถวิงข้ ามจังหวัดจะต้ องเป็ นรถใหญ่ รถ
บัส หรื อรถมินิบสั โดยบริ ษัทวางแผนงานว่าจะต้ องได้ สิทธิของท่า
เทียบเรื อเสียก่อนจึงจะวางแผนเรื องการเดินรถอย่างเต็มรู ปแบบ
แต่ทงนี
ั + +คงไม่เดินรถทุกชัวโมง เนืองจากธุรกิจเดินเรื อฝั งกระบี และ
ฝั งจังหวัดสุราษฎร์ ธานีนนแตกต่
ั+
างกัน
5.นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่า ในขณะนี +อยูใ่ นระหว่างการเจรจา
หากให้ บอกความคืบหน้ าเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ขณะนี +ดําเนินการไปแล้ ว
60-70% แล้ ว ทังนี
+ + จะต้ องคํานึงถึงความโปร่งใสและข้ อกฏหมาย
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เป็ นสําคัญ บริ ษัทจะพยายามดําเนินการให้ สําเร็ จขอให้ ผ้ ูถือหุ้น
อดทนรอ บริษัทไม่ทิ +งเป้าหมายทีวางไว้ แน่นอน
6.นางสาวจีรวัลย์ ธนันทาอธิ บายให้ ทราบว่า ในส่วนของจํานวน
เงินสําหรับการซื +อเรื อสองลํา บริ ษัทได้ วางแผนโดยเตรี ยมวงเงิน
ของสถาบันการเงินไว้ เป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว เมือไรทีบริ ษัทเจรจาจน
ได้ เรือมา วงเงินดังกล่าวก็เตรียมไว้ สําหรับการชําระเรี ยบร้ อย ทังนี
+ +
บริษัทวางแผนไว้ ทีลําละประมาณ 100 ล้ านบาท
7.นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่า ก่อนหน้ าบริษัทเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีหนี +สินจากสถาบันการเงินประมาณ 400
ล้ านบาท และบริ ษัทก็บริ หารจนหนี +เหลือก่อนเข้ าตลาดประมาณ
100 ล้ านบาท และ ณ ปั จจุบัน บริ ษัมีหนี +คงเหลือสถาบันการเงิน
เพียงประมาณ 50 ล้ านบาท
บริ ษัท ให้ ความสําคัญของอัต ราการกู้ต่อทุนเป็ นอย่า งดี แต่สิงที
สํา คัญ คือการลงทุน ก็ ต้ องรอระยะเวลาผลกํ า ไรทีจะงอกเงยใน
อนาคต ถ้ าไม่ลงทุนในวันนี +และรอให้ ธุรกิจเติบโตเองจะล่าช้ า
และสําหรับธุรกิจภายในประเทศ ทีพอจะเดินได้ ดีก็มีเพียงธุรกิจโล
จิสติกส์ และการท่องเทียว และก็โชคดีของบริษัทเป็ นทังสองธุ
+
รกิจ
ในส่วนของการทีจะต้ องจัดซื +อเรื อใหม่ เนืองจากเรื อลําใหม่ๆจะมี
ขนาดใหญ่ขึ +น บริ การได้ มากขึน+ บรรทุกมากขึ +น จํานวนคนมาใช้
บริ การมากขึน+ ก็จะทําให้ ต้นทุนลดลง ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมก็จะ
ลดลงเช่นเดียวกัน
 นางสาวนุสรา ปั ญจะเทวคุปต์ ผู้ถือหุ้น
 ผู้บริหาร ชี +แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี +
1. จากที ทราบว่ า สายการบิ น บางกอกแอร์ เ วย์ ผู ก ขาดเรื อง
1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่า ลูกค้ าของสายการบินบางกอก
เทียวบินทีเดินทางมาลงทีเกาะสมุย ไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบต่อ
แอร์ เ วย์ กับ บริ ษั ท เป็ นลูก ค้ า คนละกลุ่ม เป้ าหมาย ลูก ค้ า ของ
การดําเนินงานของบริษัทหรือไม่
บางกอกแอร์ เวย์ จะเป็ นลูกค้ าทีมาเองโดยตรง ค้ าโดยสารไป-กลับ
2. ไม่ทราบว่าบริษัทมีการทําสัญญาเป็ นพันธมิตรกับสายการบิน
จะอยู่ทีประมาณหมืนกว่าบาท ในส่วนของลูกค้ าสายการบินแอร์
บางกอกแอร์ เวย์ เหมือนทีทํากับสายการบินแอร์ เอเชียหรือไม่
เอเชีย ค่าใช้ จ่ายนการเดินทางไป-กลับ ประมาณ 2,400 -2,600
3. สนามบินเกาะพะงันเป็ นอย่างไรบ้ าง
บาท
2.นายอภิ ชาติ ชโยภาส ชีแ+ จงว่า สายการบิ น แอร์ เ อเชีย เมือทํ า
สัญญากับบริ ษัทแล้ วก็มีความประสงค์จะให้ บริ ษัทร่ วมธุรกิจกับ
สายการบิน แอร์ เอเชีย เพียรายเดีย ว และสายการบิน แอร์ เอเชีย
ไม่ได้ สง่ ลูกค้ าให้ แก่บริษัททีสนามบินสุราษฎร์ ธานีเพียงอย่างเดียว
ยังส่งลูกค้ าให้ ทีสนามบินนครศรีธรรมราช และแอร์ เอเชียก็จะมีการ
ขยายเส้ นทางอี ก เช่ น จากเชี ย งใหม่ ป ลายทางสนามบิ น
สุราษฏร์ ธานี
3. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่า เรื องสนามบินเกาะพะงัน ตอนนี +
สนามบิ น เสร็ จ แล้ ว แต่ ยั ง คงติ ด ประเด็ น เรื องข้ อกฎหมาย
ใบอนุญาต
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 นางสาวภาวนา ธงรัตนะ ผู้ถือหุ้น
 ผู้บริหาร ชี +แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี +
1. เนืองจากได้ มีโอกาสทีได้ ไปลงทุนทีประเทศเวียดนาม ซึงจะมี
1. ประธานฯ กล่าวขอบคุณต่อข้ อคิดเห็น และข้ อหารื อดังกล่าวที
บริ ษัท หนึงทีทํา ธุรกิ จคล้ า ยกับ บริ ษั ทเรา และบริ ษั ท ดังกล่า วมี
ได้ เสนอมา
ความสามารถพิเศษคือ สามารถเดินเรื อและประหยัดนํ +ามันเป็ น
2.ประธานฯ ได้ แสดงวิสยั ทัศน์ต่อเรื องการท่องเทียวในประเทศว่า
อย่างมาก จึงขอเสนอให้ บริ ษัทลองนําไปศึกษาเพือให้ บริ ษัทไม่
ด้ วยรากฐานการท่องเทียวเดิมของประเทศและ ทรัพยากร แหล่ง
ต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยหลักเป็ นนํ +ามัน และช่วยประหยัดค่าใช้ จา่ ย
สถานทีท่องเทียว และทีสําคัญทีสุดคือทรัพยากรมนุษย์ ทีมีความ
2. ศักยภาพของประเทศเวียดนามในอีก10ข้ างหน้ าจะพยายาม
ยิ +มแย้ มแจ่มใส และมีจิต ใจบริ ก าร เมือเปรี ย บเทีย บกับ หลายๆ
แซงหน้ าประเทศไทย ซึงไม่แน่ใจว่าการท่องเทียวของประเทศใน
ประเทศแล้ ว ประเทศไทยจะมีแต้ มต่อในเรืองนี +
อนาคตจะแข็งแกร่งแค่ไหนจึงขอให้ บริ ษัทแสดงวิสยั ทัศน์ต่อเรื อง
โดยส่ ว นตัว แล้ ว ประธานฯ มี ค วามมันใจในการท่ อ งเที ยวใน
ดังกล่าว
ประเทศ แต่ก็ไม่สามารถนิงนอนใจ หรือประมาทประเทศอืนๆ
3. พอจะมีแนวทางไหนบ้ า งในการประหยัด ต้ น ทุน ค่าใช้ จ่า ย
ในส่ ว นของภาครั ฐ ก็ ต้ องค่ อ ยสนั บ สนุ น ผลั ก ดั น พัฒ นาการ
บริษัท
ท่ อ งเที ยว ไม่ ว่ า จะเป็ นการอํ า นวยความสะดวกตรวจตรา
นักท่องเทียวเข้ า-ออกประเทศ อํานวยความสะดวกในทรัพยากรที
เป็ นของรัฐ
และในขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ก็ จ ะต้ อ งเตรี ย มความพร้ อมและ
พัฒนาการบริ ก ารภายใต้ ศัก ยภาพของตน และการร่ ว มมื อกับ
พันธมิตรต่างๆ เพือเสริมสร้ างการบริการการท่องเทียวให้ ดียิงขึ +น
3.ประธานฯ ได้ รับ ข้ อหารื อเรื องการหาแนวทางในการประหยัด
ต้ นทุนนํา+ มันค่าใช้ จ่ายว่า บริ ษัทและฝ่ ายบริ หารน้ อมรับข้ อหารื อ
ดังกล่าว เพือนํ าไปศึกษาหาวิธี การ เสาะหาเครื องมือทีทันสมัย
เพือหาวิธีการลดต้ นทุนการใช้ นํ +ามัน เพือลดต้ นทุนของบริษัทต่อไป
 นายเอม อัศวโกวิท ผู้ถือหุ้น
 ผู้บริหาร ชี +แจงข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี +
1. สอบถามเรืองรายได้ แบ่งตามเส้ นทาง โดยเฉพาะเส้ นทาง ดอน
1. นายอภิช าติ ชโยภาส ชี แ+ จงว่า เดิ ม บริ ษั ท ไม่ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ก าร
สัก -สมุย เมือคํา นวณแล้ ว รายได้ ล ดลงประมาณ5% จึงอยาก
เส้ นทางสมุย-พะงัน และเมือให้ บริ การเส้ นทางสมุย-พะงัน ทําให้
ทราบว่ารายได้ ทีลดลงเส้ นทางดังกล่าว ลดงจากส่วนไหนอย่างไร
การเดินทางสัญจรจากเกาะสมุย ไปเกาะพะงัน ไม่จําต้ องข้ ามไป
2. สอบถามเรืองใบอนุญาตใช้ ท่า และเสียค่าใช้ จ่ายในการใช้ ท่า
ดอนสักแล้ วเดินทางไปเกาะพะงันต่อ โดยปั จจุบนั สามารถเดินทาง
อย่างไร
จากเกาะสมุยไปยังเกาะพะงันได้ โดยตรง ส่งผลให้ สดั ส่วนรายได้
ของเส้ นทาง ดอนสัก-สมุย กระจายบางส่วนไปเส้ นทางสมุย-พะงัน
ซึงปั จจุบัน การสัญ จรเส้ น ทางสมุย -พะงัน มีค วามเจริ ญ เติบ โต
เพิมขึ +น โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้ าวัสดุก่อสร้ าง แรงงานก่อสร้ าง
2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี +แจงว่า บริษัทเพิงต่อใบอนุญาตใช้ ทา่ ใน
ส่วนของค่าใช้ จ่ายในการใช้ ท่านันไม่
+ มี เนืองจากท่าเรื อเป็ นท่าเรื อ
ของบริษัทเอง

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม หรื อเสนอข้ อหารื อใดเพิมเติม
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีได้ สละเวลา ช่วยกันให้ ความคิดความเห็น และทีได้ ใช้ โอกาสอันมีค่าใน
การประชุมร่วมกันอย่างเต็มที นําเสนอข้ อมูลและแนวทางในการพัฒนาบริ ษัทร่วมกัน
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ประธานฯ ได้ แสดงความรู้สกึ ต่อการประชุมในวันนี + ว่า ประธานได้ มีโอกาสได้ เข้ าร่ วมประชุ
มป มในฐานะกรรมการ
บริ ษัท ในบริ ษัท มหาชนอื น และรั ฐวิ สาหกิ จ ขอขอบคุณความคิ ดความเห็น การสอบถามข้ อ มูล เพื อข้ อมูลที กระจ่ า ง
ประกอบการพิจารณาตัตัดสินใจ เป็ นบรรยากาศทีเป็ นเชิงสร้ างสรร แสดงให้ เห็นว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความสําคัญเป็ นอย่าง
ยิงในการเจริ ญเติบโตของบริ ษัท
อีกประการหนึง คือ ไม่อยากให้ บทบาทของผู้ถือหุ้นมีจํากัดเพียงแค่วนั ประชุมผู้ถือหุ้นหากมีข้อมูลข่าวสารใดที
อยากสือสารไปยังผู้บริ หารก็ดี กรรมการก็ดี บริ ษัทก็มีช่องทางเพือน้ อมรับข้ อมูลดังกล่าวมาพิจารณา หรื อได้ ใช้ บริ การ
บริ ษัท และมีข้อติชมใดๆ ก็สามารถส่งข้ อติชมดั
มดังกล่าวมายังบริ ษัทได้ และขอขอบคุณสําหรับข้ อเสนอแนะข้ อติชมเหล่านัน+

จึงขอปิ ดการประชุมผู้ถือหุ้น เวลา 15.30น.

(ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
ประธานทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

(นายบัญญัติ แสงนิรัตน์)
ผู้บนั ทึกการประชุม

