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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 
ของ 

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

ประชุม ณ วนัพฤหสับดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ส านกังานสาขาของบริษัท โรงแรมเวโรนิก้า      
เรสซิเดน้ท ์ชัน้ท่ี 3 เลขที่ 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 
โดยบรษัิทไดม้อบหมายให ้นางสาวกนกทิพย ์เจริญรศัมี  รบัหนา้ที่เป็นพิธีกรผูด้  าเนินรายการ และเริ่มตน้ดว้ยการ

แจง้มาตรการและแนวทางปฏิบตัิตนส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  
ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา  2019 (COVID-19) บรษัิทฯ จึงขอแจง้ใหท้ราบถึง

แนวปฏิบตัิตนในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 โดยขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1 บรษัิทฯ ไดจ้ดัที่นั่งใหม้ีการเวน้ระยะหา่งรศัมีอยา่งนอ้ย 1.5 เมตร และรองรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุไมเ่กิน 20 ที่นั่ง โดย
ไมม่ีพืน้ท่ีรองรบัผูต้ิดตาม และกรณีที่นั่งเต็ม ทา่นผูถื้อหุน้ที่มาทีหลงัและมิไดส้  ารองที่นั่งลว่งหนา้ไวจ้ะไม่สามารถเขา้พืน้ที่
การประชุมเพิ่มเติมได ้ โดยบริษัทฯจะขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้ดงักลา่วใชว้ิธีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระบริษัทฯ  เป็น
ผูเ้ขา้รว่มประชมุแทน  

2 บริษัทไดต้ัง้จุดคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิรา่งกายของผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุท่านบริเวณดา้นหนา้สถานที่จัด
ประชุม และขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมเวน้ระยะห่างทางสงัคมระหว่างกนั  (Social Distancing) อย่างนอ้ย 
1.5 เมตร  

3 ผูถื้อหุน้ท่ีผา่นการคดักรองแลว้ และมีความประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุ บรษัิทฯ ขอความรว่มมือ  
3.1 ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุเตรยีมหนา้กากอนามยัและสวมใสต่ลอดระยะเวลาที่เขา้รว่มประชมุ  
3.2 กรุณาลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยสบูห่รอืแอลกอฮอลล์า้งมือ  
3.3 หลกีเลีย่งการสมัผสับรเิวณใบหนา้ (ตา จมกู ปาก) โดยไมจ่ าเป็น  
3.4 หลกีเลีย่งการใช ้สมัผสัสิง่ของรว่มกบัผูอ้ื่น  
3.5 หากมีไข ้อาการไอ จามมีน า้มกู เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุณาใหท้่านออกจากหอ้ง

ประชมุ  
4 เพื่อลดความเสีย่งจากการแพรร่ะบาด บริษัทฯ จึงไม่จดัเตรียมไมโครโฟน หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม บริษัทฯ 

ขอความกรุณาใหท้า่นเขียนขอ้ซกัถามบนกระดาษ  
5 บริษัทไม่อนญุาตใหร้บัประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม  เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการ

แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั 
จึงขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ทกุทา่นปฏิบตัิตนตามแนวทางมาตรการดงักลา่วดว้ยความ

เครง่ครดั 
ล าดบัตอ่ไป ขออนญุาตแนะน าขอ้มลูเบือ้งตน้ของบรษัิทใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ ดงันี ้

- บรษัิทมีทนุจดทะเบียนจ านวน   200,812,238 บาท 
- ทนุช าระแลว้    200,811,609 บาท 
- แบง่ออกหุน้สามญัจ านวน   200,211,609  หุน้ 
- มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ        1 บาท 
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โครงสรา้งการบริหาร ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศุ ด ารงต าแหน่ง 
ประธานกรรมการบรษัิท และนายอภิชาติ ชโยภาส ด ารงต าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอื่นๆ รวมทัง้สิน้ 10 
ทา่น เป็นผูก้  าหนดนโยบาย ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธใ์นการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ   

โดยมีคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่เรียกว่า  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 2 ชุด คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

พรอ้มทัง้ การบรหิารงาน บรษัิทยงัไดม้ีคณะกรรมการ ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ รบัผิดชอบบรหิารงานอีก 5 สาย
งาน ไดแ้ก่ สายงานปฏิบตัิการท่าเรือและเดินเรือ สายงานพฒันาธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานแผนงาน
บญัชีและการเงิน  และสายงานอ านวยการ เพื่อเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนแผนงานใหบ้รรลเุป้าหมาย ตามยทุธศาสตรท์ี่
บรษัิทไดว้างไว ้ 

ในการประชมุในวนันีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มการประชมุดงันี  ้
จ านวนผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง และรบัมอบฉันทะมาเขา้ร่วมการประชุมรวม 32 รายนับรวมจ านวนหุน้ได ้

134,964,470 หุน้ คิดเป็น 67.2093% ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดของบรษัิท เป็นอนัครบองคป์ระชมุ  
โดยองคป์ระชมุตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิทก าหนดไวว้า่ตอ้งมีผูถื้อ

หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 ราย และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมดของบรษัิท 

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

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

2. ในการนับคะแนนเสียง  จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
เท่านั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง  ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  ให้ยกมือขึน้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบ
ลงคะแนนมาบนัทกึและสรุปผลใหท้ราบต่อไป และในการนบัคะแนนในครัง้นีม้ี  นายธนกฤต ขนัธค์ามโภชก ์เป็นพยานใน
การนบัคะแนน เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นการนบัคะแนน ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้เป็นการ
ลงคะแนนแบบเปิดเผย ไมใ่ช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมดเพื่อใหเ้กิดความ
โปรง่ใส 

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

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

ก่อนที่จะเริ่มประชุม พิธีกรกล่าวแนะน า ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชีและที่
ปรกึษาบรษัิท ซึง่เขา้รว่มประชมุในวนันี ้ซึง่ประกอบดว้ย 

 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ ุ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2. นายชาตร ีศิรพิานชิกร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายพานิช พงศพ์ิโรดม                  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

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

และกรรมการอิสระ 
6. นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา        กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
8. นายวงศกร พิธุพนัธ ์ กรรมการ 
9. นายอภิชนม ์ชโยภาส กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 

โดยมีกรรมการบริษัทเขา้รว่มประชุมทัง้สิน้ 9 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 10 ท่าน คิดเป็น 90% ของ
คณะกรรมการบรษัิท 

 

ผู้สอบบัญชทีี่เข้าประชุม    
นายประวิทย ์  วิวรรณธนานตุร ์
 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ จาก บริษัท หลักทรัพย ์เคทีบี จ ากัด (มหาชน) 
นายตระกลู เฮงสกลุ 
 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
นายธีระพร พว่งเจรญิ 
 

โดยกรรมการและผู้บริหารที่ท าหน้าทีด่ าเนินการประชุม อยูบ่นเวที ได้แก ่
1. ประธานกรรมการ ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ ุ
2. กรรมการผูจ้ดัการ นายอภิชาติ ชโยภาส  
3. รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน นายชาครติ โอภาสอดุม 
 

พิธีกรไดก้ล่าวเชิญ ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัทท าหนา้ที่เป็นประธานในที่
ประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สูก่ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
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ประธานฯ ไดก้ล่าวสวสัดีตอ้นรบัผูถื้อหุน้ทุกท่านที่เขา้รว่มการประชุม เป็นอีกครัง้หนึ่งที่จะไดม้ีโอกาสไดเ้ขา้
ประชมุเพื่อชีแ้จงและหารอืรว่มกนั ดว้ยภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
บรษัิทฯมีความตระหนกัและหว่งใยต่อสขุภาพ และความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุท่าน  จึงขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ทกุท่าน ปฏิบตัิตนตามแนวทางมาตรการที่ก าหนดในการประชุมในวนันี ้จึงขอท าการเปิด
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตามระเบียบวาระท่ีไดก้ าหนดไวด้งัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที่ 

30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ท่ี 2 เลขที่ 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชุมแลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมฯ และไดน้ าส่ง
ใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซต ์www.rajaferryport.com ของ
บรษัิทแลว้ 

โดยบริษัทไดจ้ัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวใหก้ับผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมแลว้
ปรากฏรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมไปทีละหนา้ รวมทัง้หมด 20 หนา้ เริ่ม
จากหนา้แรก ไปจนถึงหนา้สดุทา้ย และประธานฯไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการสอบถามหรอืเสนอใหข้อ้คิดเห็นใดหรอืไม ่ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม หรอืเสนอแนะเรือ่งใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรท าการนบัคะแนน 
พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในวาระพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563

จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีง 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 

กรกฎาคม 2563  ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 134,964,470 100 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงาน

ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาวา่  เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานและกิจกรรมของ

บรษัิทท่ีไดป้ฏิบตัิงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 โดยบริษัทไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีใน
รูปแบบรหสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2 

โดยในรอบปีที่ผ่านมา ปี 2563 จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
บรษัิทไดท้ าการออกโปรโมชั่นเพื่อสง่เสรมิการขาย กระตุน้การใชบ้รกิาร อาทิเช่น  

http://www.rajaferryport.com/
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โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย 
- โปรโมชั่น ซือ้ตั๋วรถยนต ์ฟรตีั๋วผูโ้ดยสาร  
- โปรโมชั่น สดุ COOL กรุงเทพ-สมยุ กรุงเทพ-พะงนั เพียง 399 บาท/ท่ีนั่ง 
- โปรโมชั่น หั่นราคาทา้ลมหนาว กรุงเทพ-สมยุ 550 บาท/ท่ีนั่ง กรุงเทพ-พะงนั เพียง 650 บาท/ท่ีนั่ง 
- ส่งเสริมการขาย โชวบ์ตัรรบัสิทธ์ิ ส่วนลดพิเศษเพียงแสดงบตัรนกัเรียน/นกัศึกษา ท่ีเคานเ์ตอรจ์ าหน่ายบตัร

โดยสาร รบัสิทธ์ิสว่นลดพิเศษ ตวัเมืองสรุาษฎรฯ์-สมยุ /สมยุ-ตวัเมืองสรุาษฎรฯ์ ราคา 140 บาท และตวัเมือง
สรุาษฏรฯ์-พะงนั /พะงนั-ตวัเมืองสรุาษฎรฯ์ ราคา 190 บาท 

- โปรโมชั่น เอาใจนกับิด เมื่อซือ้ตั๋วไป-กลบั ดอนสกั-สมยุ สมยุ-ดอนสกั Big Bike 360 บาท ราคาเต็ม 460 บาท 
- โปรโมชั่น บริษัท อารพ์ี ทรานสปอรต์ จ ากัด รถเช่าเหมาไปส่งถึงที่ รอบเกาะสมุย หินตาหินยาย ละไม เฉวง 

สนามบิน บางรกั บอ่ผดุ แมน่ า้ หนา้ทอน เช่าเหมา 750 บาท/10 ที่นั่ง 
- โปรโมชั่น บริษัท อารพ์ี ทรานสปอรต์ จ ากัด รถเช่าเหมา ดอนสกั -ตวัเมืองสรุาษฏรธ์านี 800 บาท ดอนสกั-

สนามบินสรุาษฏรธ์านี 1,000 บาท ดอนสกั-สนามบินนครศรธีรรมราช 1,400 บาท 
 

เพิ่มศักยภาพการจัดจ าหน่าย 
- ช าระง่าย จ่ายไดท้กุที่ ผ่าน Mpay Wallet , mPay Station ผ่าน Familymart , Top Supermarket , Robinson 

, Big C , B2S , AIS และผา่น ATM ,Internet Banking ,Credit Card และ Debit Card 
- จองตั๋วไดห้ลายช่องทาง ผ่าน www.rajaferryport.com Raja Ferry Mobile Application จุดจ าหน่ายตั๋วท่า

เทียบเรอื จดุจ าหนา่ยตั๋วสนามบิน และผา่นตวัแทนจ าหนา่ยตั๋ว 
- ช าระค่าบริการง่ายๆ สแกนคิวอารโ์คด้ และรูดบตัรเครดิต Payment on EDC ช าระง่าย สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภยั 
- ซือ้ตั๋วเรอื ตั๋วเรอื ง่ายๆไดท้ี่ Line Myshop จองสะดวก ไมต่อ้งตอ่คิว ฟรคีา่ธรรมเนียมการช าระเงิน 
- TRANSFER AIRPORT TO HOTEL บรกิารรบั-สง่จากสนามบินถึงโรงแรม จองง่ายๆผา่น LINE@ 

 

เพิ่มศักยภาพการให้บริการ 
- สรา้งหลกัผูกเรือ ดอนสกั อนัเป็นประโยชนใ์นการจอดเรือเทียบท่า เพื่อซ่อมบ ารุง และลดการจอดเรือลอยล า

กลางทะเล เพื่อประหยดัน า้มนัเชือ้เพลงิและความปลอดภยั 
- โครงการทา่เรอือีก 2 ทา่ ทา่ 4-5 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบ้ริการ ท าใหส้ามารถเดินเรือใหบ้ริการได้

สะดวกรวดเรว็มากขึน้ และเพื่อรองรบัเสน้ทางการเดินเรอืใหม่  
 

ผลประกอบการปี 2563 
ในสว่นผลประกอบการในปีที่ผา่นมา บริษัทมีรายไดร้วม 503.68 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2562 จ านวน 722.05 ลา้น

บาท และเทียบกบัปี 2561 จ านวน 745.18 ลา้นบาท โดยแบง่รายไดอ้อกเป็น  
- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดินเรอื เป็นจ านวน 458.62 ลา้นบาท 
- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรถโดยสาร  เป็นจ านวน 10.31 ลา้นบาท 
- รายไดบ้รกิารอื่น  เป็นจ านวน 0.11 ลา้นบาท 
- รายไดจ้ากการจ าหนา่ยอาหารและสนิคา้สะดวกซือ้  เป็นจ านวน 28.45 ลา้นบาท 
- รายไดอ้ื่น  เป็นจ านวน 6.19 ลา้นบาท 

 
 

http://www.rajaferryport.com/
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รายได้แยกตามเส้นทางการให้บริการเดินเรือ (หน่วย : ล้านบาท) 
- เสน้ทาง อ าเภอดอนสกั – อ าเภอเกาะสมยุ จ านวน 276.15 ลา้นบาท 
- เสน้ทาง อ าเภอดอนสกั - อ าเภอเกาะพะงนั จ านวน 150.85 ลา้นบาท 
- เสน้ทาง อ าเภอเกาะสมยุ - อ าเภอเกาะพะงนั จ านวน 31.58  ลา้นบาท 

 

โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 
- ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร จ านวน  455.68 ลา้นบาท 
- ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย จ านวน 37.90 ลา้นบาท 
- คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร จ านวน 78.34 ลา้นบาท 
- คา่ใชจ้า่ยอื่น (R4) จ านวน 12.09 ลา้นบาท 
- ตน้ทนุทางการเงิน  จ านวน  14.45 ลา้นบาท 
 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 458.62 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2562 จ านวน 642.46 
ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวนมาก เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) สง่ผลใหส้  าหรบังวดสิน้ปี 2563 บรษัิทขาดทนุจ านวนเงินทัง้สิน้ 78.38 ลา้นบาท 

 

นายอภิชาติ ชโยภาส น าเสนอขอ้มลูใหท้ราบเพิ่มเติมวา่ จากผลกระทบที่ส  าคญัจากปัญหาโรคติดตอ่รา้ยแรงโควิด-
19 ที่สง่ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างรุนแรงนัน้ ดว้ยบริษัทไดค้าดหวงักบัธุรกิจใหม่การขนขยะขา้มระหว่าง
เกาะ ปรากฏวา่ เรอืราชา 4 ตอ้งมาประสบอบุตัิเหตจุากภยัธรรมชาติท าใหผู้โ้ดยสารขาดหายไปช่วงหนึ่ง ประกอบกบัในปี 
2563 เป็นปีที่การท่องเที่ยวแย่ที่สดุผูโ้ดยสารลดนอ้ยลง จากเดิมที่ประมาณการไวป้ระมาณ 1.3-1.4 ลา้นคนต่อปี แต่ปีที่
ผา่นมาผูโ้ดยสารนอ้ยลงเป็นอย่างมาก มีผูโ้ดยสารมาใชบ้ริการทัง้ปีเพียง 0.7 ลา้นคนต่อปี และอีกปัจจยัหนึ่งคือสายการ
บิน ปัจจุบนัมีการใหบ้ริการสายการบินลดนอ้ยลง ส่วนสายการบินระหว่างประเทศยงัคงจ ากัดดว้ยมาตรการการป้อง
โรคติดตอ่รา้ยแรง 

ในปี 2563 บรษัิทใหบ้รกิารเดินเรอืลดลงอยา่งมาก เนื่องจากผูโ้ดยสารลดนอ้ยลง จากเดิมที่เคยใหบ้ริการประมาณ 
40-50 เที่ยวต่อวนั เหลือประมาณ 20-30 เที่ยวต่อวนั แต่อย่างไรก็ดี ในส่วนของโลจิสติกสก็์ยงัสรา้งรายไดใ้หก้บับริษัท
ตอ่เนื่อง แมว้า่จ านวนรถยนตท์ี่มาใชบ้รกิารจะลดนอ้ยลงบา้ง 

ในส่วนของการพฒันา บริษัทก็ยงัได้รบัความไวว้างใจจากสถาบนัการเงิน ในการลงทนุสรา้งท่าเทียบเรือท่า 4-5 
ดอนสกั ซึ่งใกลจ้ะแลว้เสร็จ คาดว่าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 นีจ้ะไดใ้ชง้าน และอีกแผนงานหนึ่งที่บริษัทด าเนินงาน
ต่อเนื่องมาไม่ต ่ากว่าสองปี คือการขออนุญาตสรา้งท่าเทียบเรือเกาะพะลวย ซึ่งเป็นเกาะหนึ่งที่ใหญ่มากในจังหวัด
สรุาษฏรธ์านี ซึง่ปัจจบุนับรษัิทไดร้บัใบอนญุาตปลกูสรา้งสิง่ลว่งล า้ล  าน า้เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 

สว่นการวางแผนงาน บรษัิทจะตอ้งพิจารณาผลการฉีดวคัซีนป้องกนัไวรสัโคโรนา 2019 เป็นส าคญั หากการฉีดไป
เป็นตามแผนงานของภาครฐั คงไดเ้ห็นการฟ้ืนตวัของธุรกิจของบริษัทประมาณไตรมาสที่ 3-4 ของปีนี ้และหากมีการเปิด
ประเทศคาดการณไ์ดว้า่รายไดข้องบรษัิทจะกลบัมาเป็นเช่นเดิมอยา่งแนน่อน  

ส่วนการบริงานภายใน บริษัทยังมีสภาพคล่องและความเขม้แข็งทางการเงินในการบริหา รงานและการดูแล
พนกังานได ้แตอ่ยา่งไรก็ดี ก็ตอ้งปรบัลดคา่ใชจ้่ายบางสว่นเพื่อรกัษาสภาพคลอ่งของบรษัิท ซึง่ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท
พนกังานและผูบ้รหิารก็ยอมลดเงินเดือนเพื่อลดคา่ใชจ้่ายใหก้บับรษัิท  

คู่แข่งทางการคา้ต่างๆก็ไดร้บัผลกระทบ บางรายหยดุใหบ้ริการ บางรายใหบ้ริการแต่ละวนันอ้ยมาก  จึงขอใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2563 ตามที่ไดน้  าเสนอดงักลา่ว 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงักลา่วนี ้
ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จง 

1. นางวฒันา แพรธ ารงสกลุ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
1.1 อยากทราบแผนงานหรอืโครงการที่จะมีการด าเนินงานต่อไปใน
ภายภาคหนา้ 1-3 ปี 

1.2 เรือทัง้หมดไดท้  าประกันหรือไม่ และเรือราชา 4 ที่ล่มไดเ้คลม
ประกนัหรอืไม ่

 

1. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายวา่ 
1.1 บริษัทวางแผนขยายธุรกิจจากการเดินเรือการขนส่งใหม้ากขึน้ 
หาช่องทางธุรกิจในการขนส่งไปยังเกาะอ่ืนๆ นอกเหนือจากเกาะ 
สมยุและเกาะพะงัน แต่ที่เป็นแผนงานที่ก  าลงัด  าเนินงานต่อเน่ือง 
คือการสรา้งทา่เรอืเกาะพะลวย ซึง่จะเพิ่มชอ่งทางธุรกิจเพิ่มขึน้ 
1.2 เรือของบริษัททุกล  ามีประกันทัง้หมด และเรือราชา 4 ไดเ้คลม
ประกันความเสียหายทั้งหมดแลว้ ผูเ้สียชีวิตบริษัทไดเ้ยียวยาทั้ง
หมดแลว้ ซึง่ปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่งขัน้ตอนการก าจดัซากเรอื 

2. นายสมพงศ ์บุญธรรมจินดา อาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สมาคม
สง่เสรมิผูล้งทนุไทย ไดส้อบถามดงันี ้
2.1 คาดการณผ์ลการด าเนินงานปี 2564 จะดีกว่าปี 2563 หรือไม ่
อยา่งไร 
2.2 การสรา้งสะพานไปยังเกาะสมุย จะมีผลต่อบริษัท มากน้อย
เพียงใด 

2. นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายวา่ 
2.1 สถานการณปั์จจุบัน เม่ือตน้ปี รายไดเ้ริ่มจะดีขึน้ แต่ไม่ก่ีวันที่
ผ่านมา ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานตก์ลับมาประสบปัญหาหนักอีก
ครัง้ โรคติดต่อรา้ยแรงโควิด-19 ที่กลบัมาระบาดรอบที่ 3 ท  าให้
รายได้ลดลงหายไปอีกครึ่งหนึ่ งต่อวัน ดังนั้น  สิ่ งส  าคัญคือ 
สถานการณโ์ควิด19 เป็นปัจจยัปัญหาอย่างมากต่อการด าเนินงาน
ของบรษัิท 
ตัวอย่างเช่นเม่ือวาน บริษัทใหบ้ริการเสน้ทาง ดอนสัก -สมุย ไป-
กลบั 14 เที่ยว ดอนสกั-พะงนั ไป-กลบั 6 เที่ยว มีผูโ้ดยสารทัง้หมด
มาใชบ้ริการเพียง 42 คน แสดงใหเ้ห็นว่า ขณะนีป้ระชาชนลดการ
เดินทางและไมอ่ยากเดินทางไปไหน เน่ืองจากกลวัโรคติดต่อโควิด-
19 รวมทัง้มาตรการการกักตวัในการเดินทางขา้มจงัหวดั ส่งผลให้
ประชาชนเดินทางลดลงเป็นอยา่งมาก ฉะนัน้ ตอ้งดสูถานการณก์าร
ฉีดวคัซีนเป็นส าคญั เพ่ือวางแผนธุรกิจดา้นตา่งๆไดอ้ยา่งเหมาะสม  
2.2 การสรา้งสะพานไปยังเกาะสมุย มีผลต่อบริษัทแน่นอน แต่
อยา่งไรดี ก็ท  าใหเ้สน่หข์องเกาะลดลงไปดว้ย 

3. นายเกียรติ สมุงคลธนกลุ ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้  
ไดส้อบถามดงันี ้
3.1 เรอืราชา 4 ยงัสามารถซอ่มแซมและน ากลบัมาใชง้านไดห้รอืไม่ 
3.2 เหตใุดการท าประกนั จงึไมค่รอบคลมุความเสียหายทัง้หมด 
3.3 ขอทราบความคืบหนา้ของการฟอ้งรอ้งคดีระหว่างบริษัทกับกรม
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

3. ผูบ้รหิารไดอ้ธิบายดงันี ้
3.1 นายชาคริต โอภาสอุดม ไดอ้ธิบายว่า ปัจจุบันเรือราชา 4 
กลายเป็นซากเรือ ซึ่งอยู่ในระหว่างการก าจัดซากเรือ เน่ืองจากไม่
สามารถน ากลบัมาซอ่มแซมได ้
3.2 นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ ได้อธิบายว่า บริษัทได้ท  าประกัน
ดว้ยกนั 4 ประเภท แตล่ะประเภทก็จะมีวงเงินคุม้ครองประมาณ 10 
ลา้นบาท ต่อหนึ่งกรมธรรม์ ซึ่งแต่ละกรมธรรม์ก็จะคุ้มครองไม่
เหมือนกนั เชน่ ประกนัตวัเรอืคุม้ครองตวัเรือซากเรือ ซึ่งบริษัทเคลม
ประกันตวัเรือราชา 4 เต็มทนุประกัน จ านวน 16 ลา้นบาท ประกัน
การขนส่ง คุม้ครองทรพัยส์ินในเรือขณะเกิดอุบัติเหต ุและประกัน
คุ้มครองชีวิตทรัพย์สินบุคคลภายนอก ซึ่งในแต่ละปีบริษัทซื ้อ
ประกันจ านวนมาก และบริษัทเคลมประกันเพื่อคุม้ครองความ
เสียหายใหไ้ดม้ากที่สดุ 
3.3 นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายว่า คดียงัอยู่ในระหว่างการไกล่
เกลี่ย ซึง่คาดการณว์า่ปีนีน้่าจะไดข้อ้สรุป 
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ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จง 
4. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
4.1 จะท าอย่างไรในภาวะโรคระบาดที่ ไม่เ อื ้ออ านวยต่อการ
ทอ่งเที่ยว 
4.2 พิจารณาการปรบัลดคา่ใชจ้า่ยใหส้อดคลอ้งกบัรายไดอ้ยา่งไร 
4.3 ไม่เขา้ใจว่าท าไมบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมา 6 ปี 
เป็นช่วงที่ดีของการท่องเที่ยว แต่ก็ยังไม่สามารถสรา้งรายไดแ้ละ
ก าไรใหเ้ติบโตได ้เหตผุลคืออะไร 
4.4 ผูบ้รหิารวางเป้าหมายบรษัิทในปี 2564 อยา่งไร 
4.5 บริษัทควบคุมตน้ทุนการใหบ้ริการอย่างไร เน่ืองจากตน้ทุน
ใหบ้รกิารของบรษัิทสงูมาก 
4.6 ขา้พเจา้ฯ มีความเป็นหว่งตอ่ผลประกอบการที่ผ่านๆมา ฝากให้
ผูบ้รหิารน าไปพิจารณาเพิ่มเติมถึงการควบคมุตน้ทนุค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 
ดว้ย หากปล่อยใหร้ายได้และค่าใชจ้่ายบริษัทเป็นอย่างนี ้ต่อไป 
บรษัิทจะมีก าไรไดย้ากมาก ขอใหน้ าไปพิจารณาดว้ย 
 

4.นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายวา่ 
4.1 ฝ่ายบริหารพยายามหาช่องทางในการท าธุรกิจต่างๆ และ
พยายามออกโปรโมชั่นต่างๆกระตุน้การท่องเที่ยว และ  วันที่ 1 
พฤษภาคม 2564 นี ้บรษัิทก็จะออกโปรโมชั่นใหม ่ 
4.2 เรือ่งการปรบัลดคา่ใชจ้า่ย แน่นอนบริษัทไดด้  าเนินงานในเรื่องนี ้
ตัง้แตปี่ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการลดเงินเดือนผูบ้ริหาร รวมถึง ท่าน
ประธานและกรรมการบริษัท อีกส่วนหนึ่งคือ การบริหารงานการจดั
เรอืใหเ้หมาะสม ลดเที่ยวเรอืเพ่ือลดตน้ทนุคา่ใชจ้า่ย  
การที่บริษัทจะไปลดค่าตอบแทนพนักงานมากจนเกินไปก็ส่งผลต่อ
การปฎิบตัิงาน โดยเฉพาะพนักงานในต าแหน่งผูช้  านาญการในเรือ 
และพนกังานอื่นๆ หากบรษัิทลดคา่ตอบแทนเงินเดือนมากจนเกินไป 
พนกังานก็อยูไ่มไ่ด ้บรษัิทก็จะบรหิารงานล าบากมากขึน้ 
อีกสว่นหนึ่งคือการลดคา่ใชจ้า่ยการซอ่มบ ารุง ซึ่งก่อนน าเรือขึน้คาน 
บริษัทจะพยายามท าการซ่อมบ ารุงดว้ยทีมงานของบริษัทเองใหไ้ด้
มากที่สดุเพื่อประหยดัคา่ใชจ้า่ยเรอืขึน้คาน 
4.3 สภาพการท่องเที่ยวก่อนหน้าปี 2563 ยอมรับว่าสภาพการ
ทอ่งเที่ยวเติบโตขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ดี ตอ้งพิจารณาดว้ยว่า อตัราการใช้
จา่ยของนกัทอ่งเที่ยวนอ้ยลง การท่องเที่ยวนอกประเทศเพิ่มมากขึน้ 
บริษัทก็พยายามที่จะกระจายการประชาสัมพันธ์ ขยายธุรกิจ
ออนไลนใ์หค้รอบคลมุเขา้ถึงลกูคา้ทกุประเภท เขา้ถึงลกูคา้ทกุกลุ่ม 
ซึ่งหากสิน้สุดปัญหาโรคติดต่อโควิด-19 คงไดเ้ห็นการพัฒนาของ
บรษัิทมากขึน้ 
4.4 เป้าหมายบรษัิทในปี 2564  อนัดบัแรกตอ้งพิจารณาปัญหาเรื่อง
โรคติดตอ่รา้ยแรงโควิด19 กบัการฉีดวคัซีนใหไ้ดม้ากที่สดุ เพื่อสรา้ง
ความมั่นใจใหป้ระชาชนกลบัมาใชจ้า่ยกลบัมาเดินทาง  
อนัดบัสองแผนงานที่ด  าเนินการไว ้จะมีผลตอบรบัอย่างไร ไม่ว่าจะ
เป็นดา้นงานขายออนไลน ์การพฒันาโปรแกรมต่างๆ และการขยาย
เครอืข่ายตวัแทนจดัจ าหน่าย 
อนัดบัที่สามคือเป้าหมายการสรา้งทา่เทียบเรอืเกาะพะลวย และการ
เดินเรือเสน้ทางเกาะเต่าที่คาดว่าอาจจะเพิ่มรายไดใ้ห้กับบริษัท
จ านวนมาก 
4.5 ตน้ทนุหลกัของบริษัทมีดว้ยกัน 2 ส่วนหลัก กล่าวคือ 1 น า้มัน
เชือ้เพลิง 2 การซ่อมบ ารุงเรือ ประกอบดว้ย 2.1 เรือขึน้คานซ่อมท า
ใหญ่ จะมีค่าเสื่อมราคา(Depreciation) ค่าใชจ้่ายเรือขึน้คานจะถกู
ตดัจ  าหน่ายเป็นคา่ใชจ้า่ยตลอดอายกุารใหป้ระโยชนจ์นกระทั่งมีการ
ซ่อมเรือครัง้ใหญ่ต่อไป ซึ่งอายุการตัดจ าหน่ายสูงสุดไม่เกิน 3 ปี 
เน่ืองจากเรอืบรษัิทเป็นเรอืเก่า 2.2 คา่ใชจ้า่ยอปุกรณค์วามปลอดภยั
ของเรือ ที่จะตอ้งปรบัเปลี่ยนใหไ้ดต้ามมาตรฐานใหม่ ไม่ว่าจะเป็น 
GPS แพชูชีพที่ตอ้งเปลี่ยนใหม่ ซึ่งฝ่ายบริหารพยายามควบคุม
คา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว ซึ่งหนึ่งในทางออก อาจจ าเป็นจะตอ้งต่อเรือใหม่
ในอนาคต 
4.6 บรษัิทนอ้มรบัไปพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป 
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ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งใดเพิ่มเติม  
ประธานฯ จึงสรุปใหท้ี่ประชุมทราบว่า ผูบ้ริหารไดน้ าเสนอผลการด าเนินงานภายใตว้ิกฤติปัญหาเรื่องโรคระบาด

รา้ยแรงโควิด-19 ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ภาคธุรกิจการทอ่งเที่ยวอย่างรุนแรง และไดต้อบค าถามเพื่อชีแ้จงตา่งๆใหข้อ้มลูผูถื้อหุน้
เพื่อใหค้ลายขอ้สงสยั อีกทัง้ ผูถื้อหุน้ยงัไดแ้สดงความเป็นหว่งบรษัิทและแนะน าแนวทางตา่งๆใหบ้รษัิทน าไปพิจารณา โดย
คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารนอ้มรบัค าแนะน าตา่งๆไปพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป  

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่วาระดงักลา่วนี ้เป็นวาระพิจารณาเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสียงในวาระ
ที่ 2 นี ้

มติที่ประชุม  
ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2563 ตามที่บรษัิทไดร้ายงานขอ้มลูขา้งตน้ 

 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ประธานฯ ไดร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาวา่ รายละเอียดงบการเงินท่ีเป็นสาระส าคญั บรษัิทไดร้ายงานให้

ที่ประชมุทราบในวาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2563 แลว้ ซึง่งบการเงินประจ าปี 2563 
ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามล าดบัแลว้  ใน
วาระดงักลา่วนี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูที่เพียงพอประกอบการตดัสนิใจในวาระท่ี 3 นี ้บริษัทจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ได้
สอบถามอีกครัง้หนึง่ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใดเพิ่มเติมประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 
พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 นี ้จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 134,964,571        100 

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

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิน

ปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงาน

วาระพิจารณาอนมุตัิการงดการจัดสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการ
ด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2563 ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั
ของบรษัิท ไดก้ าหนดใหบ้รษัิทจกัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิในแต่ละปีไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทมี
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ในแตล่ะปีในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทก าหนด ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน แผนการลงทุนความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บรษัิทมีขาดทนุสทุธิประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
จ านวน 74.01 ลา้นบาท ขาดทนุตอ่หุน้เทา่กบั 0.37 บาท 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. ก าไรสทุธิประจ าปี (ลา้นบาท) -74.01 27.38 12.97 

2. ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ลา้นบาท) 217.42 300.48 302.06 

3. จ  านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 200.81 191.25 191.25 

4. มลูคา่เงินปันผล (ลา้นบาท) 0 9.98 10.63 

5. มลูคา่เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) 0 0.0522 0.0556 

6. ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) -0.37 0.14 0.07 

7. อตัราการจา่ยเงินปันผล 0% 36.46% 81.99% 
 

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม ประจ าปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผล
ประกอบการขาดทนุ จากปัจจยัหลายๆดา้น ไม่ว่าดว้ยเศรษฐกิจ และปัญหาโรคติดต่อรา้ยแรง ดงันั้น บริษัทจึงขอเสนอที่
ประชมุผูถื้อหุน้ พิจารณาการงดการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการ
ด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2563 ตามที่น  าเสนอดงักลา่ว 

โดยความเห็นคณะกรรมการ  เห็นชอบใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนมุตัิการงดการจดัสรรก าไรสทุธิ
เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2563 ตามที่น  าเสนอ
ดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดเ้ขา้รว่มประชมุซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณานี ้และไม่มีผูถื้อ
หุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการงดการจัดสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 นี ้จะตอ้งไดร้บัการรบัรอง
ดว้ยเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบอนุมตัิการงดการจัดสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงด

จ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 134,964,571        100 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0          0 

3. งดออกเสียง 0          0 
4. บตัรเสีย 0          0 
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบ

ก าหนดออกตามวาระ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั

ของบรษัิทขอ้ 18 ไดก้ าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในอตัราหนึ่ง
ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ หรือเสนอ
แตง่ตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระส าหรบัปี 2564 กรรมการครบก าหนดออกตามวาระมีดงันี ้   

1  

ช่ือ ต าแหนง่ 
1 นายชาตร ีศิรพิานชิกร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2 นายวงศกร พิธุพนัธ ์ กรรมการบรษัิท   
3 นายอภิชนม ์ชโยภาส               กรรมการบรษัิท   

4  

 

ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ลว่งหนา้ระหวา่งวนัที่ 13 มกราคม – วนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2564 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายช่ือบคุคลใดเขา้
รบัการพิจารณาเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

5  

ดว้ยเหตุนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้  เห็นว่ากรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นี ้
จ  านวนทัง้ 3 ทา่น มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณแ์ละประวตัิการท างานที่ดี และเป็นบคุคลที่ไม่ไดป้ระกอบกิจการ/
เขา้เป็นหุน้สว่นหรอืกรรมการในบรษัิทเอกชนหรอืบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั
กบับริษัทฯ รวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพออนัเป็น
ประโยชนต์อ่การด าเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี ้ยงัมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ.2535 และสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยทุธท์างธุรกิจของบรษัิท จึงเห็นควรเสนอตอ่
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ลือกตัง้กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ขอ้มูล
ของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีครบออกตามวาระ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4. 

จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้โปรดพิจารณา แต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเขา้
ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทตอ่อีกวาระหนึง่ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการที่ดี  และใหผู้ถื้อ
หุน้ลงคะแนนไดอ้ยา่งอิสระ ขอใหก้รรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและเสนอแตง่ตัง้ใหมท่ี่ไดเ้ขา้รว่มการประชมุในครัง้
นี ้ขออนญุาตออกจากหอ้งประชมุเป็นการชั่วคราวจนกวา่จะมีลงมติในวาระการประชมุนีเ้สรจ็สิน้ 

ประธานฯ แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ รายละเอียดของกรรมการบรษัิทท่ีน าเสนอแตง่ตัง้ทัง้ 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารสิง่ที่แนบมาดว้ย 4. จึงขอเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงักลา่วนี ้ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด และเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการที่ดี และใหเ้พื่อผูถื้อ
หุน้ไดล้งคะแนนเสยีงอยา่งอิสระ ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรท าการนบัคะแนนเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ง
ออกตามวาระเป็นรายบคุคล 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ส าหรบัการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกตามวาระนี ้จะท าการลงคะแนนมติแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งไดร้บัการ
รบัรองดว้ยเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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โดยขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ ลงมติแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
 
 

1. กรรมการทา่นแรก นายชาตร ีศิรพิานิชกร 
มติที่ประชุม  
ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายชาตร ีศิรพิานิชกร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 133,660,330 99.0336 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 1,304,241 0.9663 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

2. กรรมการทา่นท่ีสอง นายวงศกร พิธุพนัธ ์
มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นายวงศกร พิธุพนัธ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 133,660,447 99.0337 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 1,304,124 0.9662 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 
3. กรรมการทา่นท่ีสาม นายอภิชนม ์ชโยภาส 
มติที่ประชุม  
ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นายอภิชนม ์ชโยภาส กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 133,660,447 99.0337 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 1,304,124 0.9662 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 
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วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจ าปี 2564 ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

นายชาคริต โอภาสอุดม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ร่วมกันพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษัิทประจ าปี 2564 ตามที่กฎหมายเก่ียวกบั พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดัไดก้ าหนดไว ้

บรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนสั 
เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิมคือ ไม่ เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่ง
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทดงันี ้

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

ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 
ค) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เขา้รว่ม

ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิทเป็นจ านวน 50,000 บาทตอ่เดือน 

 

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 – 2564 

รายการ 
ปี 2564 

ปี 2563 ปี 2562 
ปีทีเ่สนอ 

คา่ตอบแทนรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท 

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

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

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

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

โดยในปี 2563 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,488,000 บาท ซึง่ไมเ่กินวงเงิน 5,000,000 บาทตอ่ปีที่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยเห็นชอบก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท ในปี 2564 ซึง่รวมถึง เงินเดือน 
โบนสั เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทตอ่ปี ตามที่ได้
น าเสนอขา้งตน้ครบั 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงักลา่วนี ้
ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จง 

1. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดเ้สนอเนะดงันี ้
ตามที่บรษัิทรายงานขอ้มลูคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ที่ได้
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่เกินวงเงิน 5 ลา้นบาทนัน้ ก็เป็น
การควบคมุที่ไม่เกินวงเงินซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่ขา้พเจา้ฯมีความเห็นว่า
เป็นโอกาสที่ดี ถ้าเราจะปรับลดวงเงินลงมาเพื่อใหเ้ห็นว่าบริษัทมี
ความพยายามควบคมุคา่ใชจ้า่ย จงึขอใหล้องพิจารณา 

1.นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายวา่ 
ท่านประธานฯไดแ้สดงความเสียสละดว้ยการลดค่าตอบแทนตัง้แต่
เดือนเมษายน ปีที่ผ่านมา และกรรมการอีกหลายท่านก็ไดเ้สียสละ
เช่นเดียวกัน รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานก็ลดเงินเดือนทั้งปีเพื่อ
ประคับประคองบริษัทใหฝ่้าวิกฤติโควิด-19ใหไ้ด ้อย่างไรก็ดี ตอ้ง
ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูส  าหรบัขอ้เสนอแนะดงักลา่ว 
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ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 
 

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจ าปี 2564 นี ้จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนุมตัิจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ        
ผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุ 

 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบีย้ประชุม 

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

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

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 133,660,447 99.0337 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 1,304,124 0.9662 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 
วาระที่ 7  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ าปี 2564 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงาน

วาระพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2564 ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
 

นายชาคริต โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
และขอ้บงัคบัของบริษัท ไดก้ าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีของบรษัิทเป็นประจ าทกุปี ผูส้อบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้มีดงันี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี 2 เลขทะเบียน จ านวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 
3 นายประวิทย ์ วิวรรณธนานตุร ์ 4917 2 ปี (ปี 2556– 2557) 
4 นายเทอดทอง เทพมงักร 3787 - 
5 นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยั 9622 3 ปี (ปี 2559-2561) 
6 นายบญุเกษม สารกลิน่ 11888 2 ปี (ปี 2562-2563) 

หรอืผูส้อบบญัชีทา่นอื่นภายในส านกังานเดียวกนั แหง่บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ของ
บรษัิทโดยก าหนดคา่ตอบแทน เป็นจ านวนเงิน 2,220,000 บาทตอ่ปี (รวมบรษัิทยอ่ย)  
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ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีสว่นไดเ้สียกบับริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ หรือ              
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 
7  

เปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีประจ าปีและรายไตรมาส ปี 2562-2564 

ท่ี รายละเอียด หน่วย ปี 2562 ปี 2563 
ปีท่ีเสนอ 
2564 

หมายเหตุ 

1 บรษัิท ทา่เรือราชาเฟอรร์ี่ จ  ากดั (มหาชน) 

 1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 600,000 640,000 640,000  

 1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 600,000 630,000 630,000 ไตรมาสละ 210,000 บาท 

2 บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั่น จ ากดั 

 2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 200,000 210,000 210,000  

 2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 150,000 165,000 165,000 ไตรมาสละ 55,000 บาท  

3 บรษัิท จดัหางาน อารพี์ จ๊อบ จ ากดั 

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

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

4 งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจ าปี (บาท) 125,000 140,000 140,000  

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

6 
งานตรวจสอบการควบคมุทั่วไปดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การควบคมุเฉพาะระบบงาน 

(บาท) 140,000 140,000 140,000  

 รวมค่าตอบแทน (บาท) 2,110,000 2,220,000 2,220,000 
  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีดงัรายช่ือที่น  าเสนอขา้งตน้ หรือผูส้อบบญัชีท่านอื่นภายในส านกังานเดียวกนั แห่งบริษัท พีวี ออดิท 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 และเห็นควรอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีในอตัราค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 จ านวน 
2,220,000 บาทตอ่ปี คงเดิม ตามที่ไดน้  าเสนอดงักลา่ว 

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดเ้ขา้รว่มประชมุซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ตอ่วาระพิจารณาพิจารณาแตง่ตัง้
ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2564  ตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประจ าปี 2564 นี ้จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัจิากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่เขา้รว่มประชมุ 

มติที่ประชุม  
ทีป่ระชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีดงัตอ่ไปนีจ้าก บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชี

ประจ าปี 2564 

 นายประวิทย ์ วิวรรณธนานตุร ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 4917 

 นายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3787 

 นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยั ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9622 

 นายบญุเกษม สารกลิน่ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 11888 
หรือผูส้อบบญัชีท่านอื่นภายในส านกังานเดียวกัน แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 

2564 ของบริษัท และอนมุตัิค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 จ านวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี(รวมบริษัทย่อย) ดว้ยคะแนน
เสยีงดงันี ้
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มตทิีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 133,660,447 99.0337 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

3. งดออกเสียง 1,304,124 0.9662 
4. บตัรเสีย 0 0 

 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียน 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงาน

วาระพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
 

นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชมุพจิารณาวา่ ตามที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษัิทฯ 
เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิจา่ยปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในอตัรา 20 หุน้สามญัเดิม
ตอ่ 1 หุน้ปันผล (หากมเีศษของหุน้จากการค านวณ ใหต้ดัเศษหุน้ดงักลา่วทิง้) หรอืคิดเป็นจ านวนไมเ่กิน 9,562,487  หุน้ 
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรอืคิดเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 9,562,487  บาท  

โดยบรษัิทฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทนุดงักลา่วจากเดิม 191,249,751  บาทหรือ 191,249,751 หุน้ เป็น
จ านวน 200,812,238 บาท หรอื 200,812,238 หุน้ โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 9,562,487 หุน้ต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้กระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 7 สงิหาคม 2563 และเมื่อวนัท่ี 28 สงิหาคม 2563 บริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพิ่ม
ทนุช าระแลว้เป็น 200,811,609 บาทหรือ 200,811,609 หุน้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์โดยไดจ้ดัสรร
การจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ านวน 9,561,858 หุน้คงเหลอืหุน้สามญัที่ไมไ่ดจ้ดัสรรจ านวน 629 หุน้ 

จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้โปรดพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 200,812,238  บาท เป็น 
200,811,609 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้ดัสรรจ านวน 629 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูค่ารวม 629 
บาท ตามที่น าเสนอดงักลา่ว 

โดยความเห็นของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทต่อวาระนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุ ตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ 

 

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมอภิปราย ซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณา
พิจารณาการลดทนุจดทะเบียน ตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ และไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด  

ประธานฯ จึงอธิบายเพิ่มเติมใหท้ี่ประชมุพิจารณาวา่ การพิจารณาลดทนุในวาระนีเ้ป็นเรื่องที่สืบเนื่องต่อเนื่องจาก
การจ่ายปันผลเป็นหุน้ เมื่อคราวการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ที่ผา่นมา ในอตัรา 20 หุน้สามญัเดิมตอ่ 1 หุน้ปัน
ผล โดยคงเหลอืหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้ดัสรรจ านวน 629 หุน้ บรษัิทฯจึงขอลดทนุจากทะเบียนดว้ยการตดัหุน้จดทะเบียน
ที่ยงัมิไดจ้ดัสรรจ านวน 629 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูค่ารวม 629 บาท จึงขอใหท้ี่ประชุมโปรดใหก้ารพิจารณา 
และขอใหพ้ิธีกรด าเนินการนบัคะแนน 
 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจด
ทะเบียน จาก 200,812,238  บาท เป็น 200,811,609 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้ดัสรรจ านวน 629 หุน้ มลู
คา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูค่ารวม 629 บาท จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจดทะเบียน จาก 200,812,238  บาท เป็น 

200,811,609 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้ดัสรรจ านวน 629 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 629 
บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 134,964,571 100 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 

4. บตัรเสีย 0 0 

 
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รายงานวาระพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท 
ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 

นายชาคริต โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  
ในวาระท่ี 8 จึงเสนอใหพ้ิจารณาการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน ซึ่งใหย้กเลิก
ขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน   

 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน : 200,811,609 บาท (สองรอ้ยลา้นแปดแสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัหกรอ้ยเกา้บาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น : 200,811,609 หุน้ (สองรอ้ยลา้นแปดแสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัหกรอ้ยเกา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึง่บาทถว้น) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุน้สามญั : 200,811,609 หุน้ (สองรอ้ยลา้นแปดแสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัหกรอ้ยเกา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี-”   
 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณา
อนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่
น  าเสนอขา้งตน้  จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดพิจารณา 

 

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไดเ้ขา้รว่มประชุมซกัถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาแกไ้ขหนงัสือ
บริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ได้น าเสนอขา้งตน้ และไม่มีผูถื้อหุ้น
สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 
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พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ
ของบรษัิทฯ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทนี ้จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงสาม
ในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 เรือ่งทนุจดทะเบียน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ดงันี ้

 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน : 200,811,609 บาท (สองรอ้ยลา้นแปดแสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัหกรอ้ยเกา้บาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น : 200,811,609 หุน้ (สองรอ้ยลา้นแปดแสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัหกรอ้ยเกา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึง่บาทถว้น) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุน้สามญั : 200,811,609 หุน้ (สองรอ้ยลา้นแปดแสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัหกรอ้ยเกา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี-”   

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 134,964,571 100 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รายงานวาระพิจารณาอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบ

มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
 

นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาวา่ เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น  220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวน 
20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 20,000,000 บาท ทัง้นี ้การเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ส  าหรบัการใชใ้นการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/
หรอืบรษัิทยอ่ย และส าหรบัการใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนบรษัิทและ/หรอืบริษัทย่อยในสว่นที่เหลือ (โปรดดแูบบรายงานการ
เพิ่มทนุรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 3.) 

ทัง้นี ้ขอใหม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร และ /หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมี
อ านาจพิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได ้รวมถึงการก าหนดราคาเสนอ
ขาย วนัและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมทัง้
การลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเนื่องกบัการออก
และเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้โดยรวมถึงการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนมุตัิการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ส  าหรบัการใชใ้นการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท
และ/หรอืบรษัิทยอ่ย และส าหรบัการใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนบรษัิทและ/หรือบริษัทย่อยในสว่นที่เหลือ จากทนุจดทะเบียน
เดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุน้จดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวน 20,000,000 หุน้ 
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นมลูคา่รวม 20,000,000 บาท จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดพิจารณา 

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไดเ้ขา้รว่มประชุมอภิปราย ซกัถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบรษัิทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ และไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม
หรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) นี ้จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) จากเดิม 200,811,609 บาท เป็น  220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุน้จดทะเบียนของบริษัทเป็น
จ านวน 20,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นมลูคา่รวม 20,000,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 134,964,454 99.9999 

2. ไม่เหน็ดว้ย 117 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียน 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาคริต โอภาสอดุม รายงานวาระพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของ

บรษัิท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
 

นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ในวาระท่ี 10 จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไปของบรษัิท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน : 220,811,609 บาท (สองรอ้ยยี่สบิลา้นแปดแสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัหกรอ้ยเกา้บาทถว้น) 
 แบง่ออกเป็น : 220,811,609 หุน้ (สองรอ้ยยี่สบิลา้นแปดแสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัหกรอ้ยเกา้หุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึง่บาทถว้น) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุน้สามญั : 220,811,609 หุน้ (สองรอ้ยยี่สบิลา้นแปดแสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัหกรอ้ยเกา้หุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี-”   

ทัง้นี ้ขอใหบ้คุคลที่คณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 



 
20/25 

 

 

 

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดขา้งตน้ จึงขอให้
ที่ประชมุโปรดพิจารณา 

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดเ้ขา้รว่มประชุมซกัถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาการเพิ่มทนุจด
ทะเบียน ตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ และไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรท าการ
นบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ
ของบริษัทฯ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทนี ้จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียง
สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดลงมติ 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงันี ้
“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน : 220,811,609 บาท (สองรอ้ยยี่สบิลา้นแปดแสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัหกรอ้ยเกา้บาทถว้น) 
 แบง่ออกเป็น : 220,811,609 หุน้ (สองรอ้ยยี่สบิลา้นแปดแสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัหกรอ้ยเกา้หุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึง่บาทถว้น) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุน้สามญั : 220,811,609 หุน้ (สองรอ้ยยี่สบิลา้นแปดแสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัหกรอ้ยเกา้หุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี-”   

 

ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 134,964,454 99.9999 

2. ไม่เหน็ดว้ย 117 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

 
วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 20,000,000 หุ้น 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รายงานวาระพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 

20,000,000 หุน้ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
 

นายชาคริต โอภาสอุดม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 10 ซึ่งบริษัทจะมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น  220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุน้สามญัใหมจ่ านวน 20,000,000 หุน้ มลู
คา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นมลูคา่รวม 20,000,000 บาท ดงันัน้ เพื่อใหก้ารเพิ่มทนุดงักลา่วของบรษัิทส าเรจ็ลลุว่งตาม
วตัถปุระสงค ์จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่บคุคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) โดยตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุฉบบัที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (รวมถึงฉบบัท่ีมีการแกไ้ข
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เพิ่มเติม) ก าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งเสนอขายหุน้ที่ไดร้บัอนญุาตใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้ แตต่อ้งไมเ่กินสบิสองเดือนนบัตัง้แตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่

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

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนุมตัิใหจ้ัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามที่เสนอขา้งตน้ จึง
ขอใหท้ี่ประชมุโปรดพิจารณา 

 

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดเ้ขา้รว่มประชมุอภิปราย ซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ตอ่วาระพิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 20,000,000 หุน้ ตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้  

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จง 
1. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
การเพิ่มทุนจ านวน 20,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) นี ้น่าจะคาดหมายไดว้่า บริษัท
จะต้องมีกลุ่มทุนที่สนใจในการลงทุนร่วมกับบริษัท บริษัทพอจะ
เปิดเผยใหท้ี่ประชมุทราบไดห้รอืไม ่

1.นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายวา่ 
ในการพิจารณานีย้งัไม่สามารถเปิดเผยขอ้มลูได ้จนกว่าจะไดร้บัมติ
เห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ แต่อย่างไรก็ดี กลุ่มทนุที่จะเขา้มารว่ม
ทนุกบับรษัิท ก็ตอ้งใหค้ณุและประโยชนต์อ่บรษัิท และตอ้งช่วยท าให้
ธุรกิจของบรษัิทดีขึน้ ซึง่ก็มีหลายกลุม่ทนุที่สนใจ เน่ืองจากการลงทนุ
ใน 3-4 ปีหลัง ท  าใหมี้หลายบริษัทที่ตอ้งการท าธุรกิจร่วมกับบริษัท 
และขอใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินอธิบายขอ้มลูเพ่ิมเติม 
นายตระกูล เฮงสกุล ที่ปรกึษาทางการเงิน ใหข้อ้มลูเพิ่มเติมใหผู้ถื้อ
หุน้ ทราบวา่ การจดัสรรหุน้ในรูปแบบของการเสนอขายแก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) นี ้ตามระเบียบของ ก.ล.ต. เป็นการ
เปิดโอกาสชอ่งทางใหแ้ก่บริษัทจดทะเบียน สามารถหานักลงทนุเขา้
มารว่มทนุกับบริษัทได ้เพื่อเสริมสรา้งโอกาสการลงทนุในระหว่างปี 
และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในการระดมทุนใหก้ับบริษัทจด
ทะเบียน โดยPrivate Placement นี ้สามารถเพิ่มทนุไดไ้ม่เกิน 10%
ของทนุช าระ และไม่สามารถเสนอขายแก่บุคคลที่เก่ียวโยง และไม่
สามารถเสนอขายในราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาด ซึ่งการเสนอขายใครนัน้ 
ราคาเท่าไรนั้น จะตอ้งน าเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอีกครัง้หนึ่ง ซึ่งวิธีการดงักล่าวนี ้จะช่วยไดใ้นเรื่องของการ
ประหยัดเวลา และประหยดัค่าใชจ้่ายในการจดังานประชมุผูถื้อหุน้
ได ้ 
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ไมม่ีผูถื้อหุน้อภิปราย ซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม  
 

ประธานฯ ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมใหท้ี่ประชมุพิจารณาวา่ ตามที่ประชมุอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนในวาระที่ผ่านมา โดย
ในวาระนีเ้ป็นการเสนอการจดัสรรหุน้ท่ีเพิ่มทนุดงักลา่ว โดยบรษัิทขอน าเสนอการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงักลา่วดว้ยการเสนอ
ขายใหแ้ก่ บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งอาจจะเป็นกลุม่ที่อาจจะเป็นพนัธมิตรกบับริษัทในโอกาสขา้งหนา้ 
อย่างไรก็ดี ในส่วนของราคาในการเสนอขายก็ดี กรอบเวลาในการเสนอขายก็ดี นัน้ก็ตอ้งเป็นไปตามระเบียบขัน้ตอนที่
ก ากบัโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์(ก.ล.ต.) อีกครัง้หนึ่ง หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะอภิปราย
หรอืเสนอแนะเรือ่งใดเพิ่มเตมิ จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดใหก้ารพิจารณา และขอใหพ้ิธีกรด าเนินการในสว่นของการนบัคะแนน 

 

พิธีกรไดแ้จ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 
20,000,000 หุน้ นี ้จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้
รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดลงมติ 

 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่บุคคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 133,660,330 99.0336 

2. ไม่เหน็ดว้ย 117 0.0000 
3. งดออกเสียง 1,304,124 0.9662 
4. บตัรเสีย 0 0 

 
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงาน

วาระพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิท ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาวา่เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทนุใน

ดา้นตา่ง ๆ ในอนาคต และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนของบรษัิทจึงขอใหพ้ิจารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิท
จ านวนไมเ่กิน 800 ลา้นบาท โดยรายละเอียดของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายเบือ้งตน้ มีดงันี ้

 

วตัถปุระสงค ์ : เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทนุในดา้นต่างๆ ในอนาคต และใชเ้ป็น
เงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท 

ประเภท : หุน้กูท้กุประเภท / ทกุชนิด (เวน้แต่หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ย
สทิธิ ชนิดทยอยคืนเงินตน้ หรอืคืนเงินตน้ครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่
มีประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ หรือเป็นหุน้กูอ้นพุนัธ ์ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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จ านวนเงินรวม : มลูคา่รวมของหุน้กูก้  าหนดไวไ้มเ่กิน 800 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หรือในเงินสกุลอื่น
ในจ านวนที่เทียบเทา่ 
ทัง้นี ้บรษัิทสามารถออกและเสนอขายขายหุน้กูเ้พิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุน้กู ้
เพื่อทดแทนหุน้กู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแลว้ได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุน้กู้ที่บริ ษัท
ออกจ าหนา่ยแลว้ในขณะใดขณะหนึง่จะตอ้งมีจ านวนเงินไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว 

อาย ุ : ส าหรบัหุน้กูร้ะยะสัน้ไมเ่กิน 270 วนั และส าหรบัหุน้กูร้ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

การเสนอขาย : เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ใหแ้ก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้
ลงทนุสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ่ ในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนั หรืออาจเสนอ
ขายเป็นโครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรือเป็นรายครัง้ก็ได ้ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้งที่มีผลใชบ้งัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหุน้กูท้ี่ออกในแตล่ะครัง้ 

เง่ือนไขอื่นๆ : ขอ้จ ากดัและเง่ือนไขอื่นๆ ของหุน้กู ้เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้กูท้ี่จะออกในแต่ละคราว 
มลูค่าที่ตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้วิธีการ
ออกและเสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย อาย ุการไถ่ถอนก่อนก าหนด 
การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถา้มี) และอื่นๆ ใหอ้ยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ
ผูจ้ดัการ ที่จะพิจารณาก าหนดตอ่ไป 

 

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

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนุมตัิการออกและ
เสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทจ านวนไม่เกิน 800 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายดงักลา่วขา้งตน้ 
จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดพิจารณา 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงักลา่วนี ้
ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จง 

1. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
การออกหุน้กู ้800 ลา้นบาทในวาระนี ้ไมท่ราบวา่ จะออกเม่ือใด และ
อัตราดอกเบีย้เท่าใด และผลการจัดอันดับเครดิตของบริษัทเป็น
อยา่งไร  

1.นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายวา่ 
บรษัิทไดร้บัการจดัอนัดบัเรตติง้จาก Tris Rating ไดค้ะแนน BB+ 
ในส่วนของการจะออกเม่ือใด ดอกเบี ้ยเท่าไรนั้น ต้องประชุม
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง  
โดยวาระการออกหุน้กูนี้ ้ปีที่ผ่านมาบริษัทก็ไดน้ าเสนอที่ประชมุผูถื้อ
หุน้พิจารณาและไดร้บัการอนุมัติ แต่ดว้ยระยะเวลาจะใกลค้รบสิบ
สองเดือน ก็เปรยีบเสมือนมาขอขยายเวลาในออกหุน้กูอ้อกไปอีก 
โดยปีที่แลว้ที่น  าเสนอการออกหุน้กูก็้เพ่ือใชเ้งินในแผนงานการต่อเรือ
ใหม ่เน่ืองจากเรือเก่าอายกุารใชง้านมานานแลว้ ดว้ยระเบียบต่างๆ
ของภาครัฐในอนาคต ไม่ว่าจะเรื่องของมลภาวะ เรือจะต้องได้
มาตรฐานไมมี่ PM 2.5 และรวมไปถึงจะตอ้งติดตัง้ CCTV ในอนาคต 
ซึง่อาจจะตอ้งดกูนัแบบ RealTime ท าใหฝ่้ายบริหารตอ้งวางแผนใน
การตอ่เรอืในอนาคต  
โดยในขณะนีแ้บบการต่อเรือเสร็จแลว้ Class เรือก็เรียบรอ้ยแลว้ 
คงเหลือแค่ว่าจะด าเนินการออกหุ้นกู้เ ม่ือใด ด้วยปัญหาของ
เศรษฐกิจภายในประเทศ และปัญหาโรคระบาดโควิด-19 มาตรการ
ปิดประเทศ ท าใหแ้ผนงานก็ตอ้งเลื่อนออกไป  

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดอภิปราย สอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งใดเพิ่มเติม  
 

ประธานฯ จึงไดอ้ธิบายเพิ่มเติมใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า วาระการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กู้
ดงักลา่วนี ้เป็นวาระท่ีเคยน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เมื่อปีที่ผ่านมาพิจารณาเห็นชอบแลว้ครัง้หนึ่ง  ซึ่ง ณ ปัจจุบนับริษัท
ยงัไมเ่คยมีการออกหุน้กูม้าก่อน ในสว่นของวตัถปุระสงคน์ัน้ สว่นหนึง่ก็เพื่อขยายกิจการของบริษัทในอนาคต และเป็นทนุ
ส ารองในการด าเนินกิจการ และตามที่กรรมการผูจ้ดัการน าเสนอดงักล่าว การพิจารณาในคราวนี ้จึงเป็นการขอมติใน
หลกัการเพื่อน าไปด าเนินงานตอ่ไป สว่นของอตัราดอกเบีย้เทา่ไร หรอืระยะเวลานานเท่าไรนัน้ ขณะนีย้งัมิไดม้ีการก าหนด
ตวัเลขเฉพาะเจาะจง ขึน้กบัสถานการณต์่างๆในอนาคต จึงขอใหท้ี่ประชุมโปรดพิจารณาการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
บรษัิทจ านวนไมเ่กิน 800 ลา้นบาท ตามที่บรษัิทไดน้ าเสนอขา้งตน้ จึงขอมอบหมายใหพ้ิธีกรด าเนินการในส่วนของการนบั
คะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
บริษัทจ านวนไม่เกิน 800 ลา้นบาท นี ้จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดลงมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 800 ลา้นบาท ตาม
รายละเอียดที่น  าเสนอดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 134,964,571 100 
2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

https://www.trisrating.com/
https://www.trisrating.com/
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วาระที่ 12  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุผูถื้อหุน้วา่ มีผูใ้ดจะสอบถามหรอืเสนอความเห็นเรือ่งอื่นใด นอกจากวาระท่ีก าหนด

หรอืไม ่และมีผูถื้อหุน้สอบถามและน าเสนอความเห็นดงันี ้
 

ผูถื้อหุน้สอบถาม/เสนอความเห็น ผูบ้รหิารตอบขอ้สอบถาม 
1. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดเ้สนอความเห็นดงันี ้
กระผมถือหุน้และเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้กับบริษัทก็หลายครัง้
หลายคราว แตผ่ลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ขอเรียนตามตรงว่า
รูส้กึผิดหวงั กระผมเฝา้รอวา่บรษัิทจะฟ้ืน แตพ่ิจารณาดแูลว้ยงัไปไม่
ถึงไหน จะมีวิธีไหนบา้งที่จะแกไ้ขใหด้ีขึน้ ซึง่ปีก่อนก็มีการซือ้เรือเพิ่ม 
เพิ่มเสน้ทาง วิ่งรถโดยสาร ซึ่งมองแลว้น่าจะไปไดด้ี กระผมจึงมอง
ไปเรื่องของการลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายต่างๆ และเพิ่มศักยภาพดา้น
การตลาด  

1.นายอภิชาติ ชโยภาส ไดช้ีแ้จงวา่ 
จากที่ดูตัวเลขจากหลายๆปีที่ผ่านมา บริษัทก็มีการพัฒนารายได้
เพ่ิมขึน้แตมี่ก าไรลดลง อาจเป็นเพราะบรษัิทไดใ้หค้วามส าคญัในสว่น
ของ Market Share มากเกินไปเพื่อดึงฐานกลุ่มลกูคา้ อีกส่วนหนึ่งที่
เห็นไดช้ดัคืองานก่อสรา้งในเกาะสมยุลดนอ้ยลง จากภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตวั บรษัิทก็ตอ้งขอประทานโทษที่ไมส่ามารถท าใหท้่านพึงพอใจ
ตอ่ผลประกอบการได ้แตฝ่่ายบรหิารก็หาหยดุน่ิงไม่ หากท่าเรือท่า 4-
5 ดอนสกัเสร็จ บริษัทก็จะเรง่ท  าท่าเทียบเรือเกาะพะลวยเพื่อเรง่เปิด
เสน้ทางใหม ่ซึง่คาดหวงัวา่จะเพิ่มรายไดจ้  านวนมากใหก้บับรษัิท  
ในส่วนของขอ้เสนอแนะเรื่องการลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายเพิ่มนั้น บริษัท
ขอนอ้บรบัไปพิจารณา หาแนวทางลดคา่ใชจ้า่ยใหไ้ดม้ากขึน้ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดอภิปราย สอบถาม หรอืเสนอขอ้หารอืใดเพิ่มเติม 
 
ประธานฯ จึงขอขอบคณุขอ้อภิปรายเสนอแนะดงักลา่ว และเห็นดว้ยเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งเขม้งวดกวดขนัเรื่อง

การท างาน โดยเฉพาะเมื่อโรคระบาดคลี่คลายจะตอ้งมีแผนงานรบัมือใหส้อดคลอ้งกับช่วงเวลาที่เหมาะสมนัน้ และ
ขอบพระคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที่ไดส้ละเวลาอนัมีค่าเขา้ร่วมการประชุมกับบริษัท ทัง้นี ้สิ่งที่ผูถื้อหุน้ได้ใหค้วามกรุณาให้
ขอ้คิดเห็น ค าแนะน า ค าติชม และค าถามต่างๆ ลว้นแลว้แต่เป็นประโยชนเ์ป็นอย่างยิ่งที่จะใหบ้ริษัทน าไปคิดพิเคราะห ์
พิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อใหบ้ริษัทประสบความส าเร็จเจริญกา้วหนา้ร่วมกันในอนาคต จึงขอขอบพระคุณผูถื้อหุน้ทุก
ทา่น ณ โอกาสนี ้และขออนญุาตปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  

 
 
 

ปิดการประชมุผูถื้อหุน้ เวลา 16.00 น. 
 

  
(ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ)ุ  

ประธานทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 
( นายบญัญตัิ แสงนิรตัน ์) 
ผูบ้นัทกึกการประชมุ 


