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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564
ของ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
**************************************************************************************
ประชุม ณ วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สานักงานสาขาของบริษัท โรงแรมเวโรนิก้า
เรสซิเด้นท์ ชัน้ ที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.
โดยบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัศมี รับหน้าที่เป็ นพิธีกรผูด้ าเนินรายการ และเริ่มต้นด้วยการ
แจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิตนสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึง
แนวปฏิบตั ิตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 โดยขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1 บริษัทฯ ได้จดั ที่น่งั ให้มีการเว้นระยะห่างรัศมีอย่างน้อย 1.5 เมตร และรองรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 ที่น่งั โดย
ไม่มีพนื ้ ที่รองรับผูต้ ิดตาม และกรณีที่น่งั เต็ม ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่มาทีหลังและมิได้สารองที่น่งั ล่วงหน้าไว้จะไม่สามารถเข้าพืน้ ที่
การประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทฯจะขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ ดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบริษัทฯ เป็ น
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน
2 บริษัทได้ตงั้ จุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิรา่ งกายของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณด้านหน้าสถานที่จัด
ประชุม และขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน (Social Distancing) อย่างน้อย
1.5 เมตร
3 ผูถ้ ือหุน้ ที่ผา่ นการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือ
3.1 ขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
3.2 กรุณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบูห่ รือแอลกอฮอล์ลา้ งมือ
3.3 หลีกเลีย่ งการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จาเป็ น
3.4 หลีกเลีย่ งการใช้ สัมผัสสิง่ ของร่วมกับผูอ้ ื่น
3.5 หากมีไข้ อาการไอ จามมีนา้ มูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ท่านออกจากห้อง
ประชุม
4 เพื่อลดความเสีย่ งจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จดั เตรียมไมโครโฟน หากท่านผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม บริษัทฯ
ขอความกรุณาให้ทา่ นเขียนข้อซักถามบนกระดาษ
5 บริษัทไม่อนุญาตให้รบั ประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
จึงขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ทุกท่านปฏิบตั ิตนตามแนวทางมาตรการดังกล่าวด้วยความ
เคร่งครัด
ลาดับต่อไป ขออนุญาตแนะนาข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัทให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ ดังนี ้
- บริษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน
200,812,238 บาท
- ทุนชาระแล้ว
200,811,609 บาท
- แบ่งออกหุน้ สามัญจานวน
200,211,609 หุน้
- มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ
1 บาท
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โครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท และนายอภิชาติ ชโยภาส ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการท่านอื่นๆ รวมทัง้ สิน้ 10
ท่าน เป็ นผูก้ าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจ
โดยมี ค ณะกรรมการชุด ใหญ่ ที่เ รียกว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด ย่อ ย จ านวน 2 ชุด คื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พร้อมทัง้ การบริหารงาน บริษัทยังได้มีคณะกรรมการ ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ รับผิดชอบบริหารงานอีก 5 สาย
งาน ได้แก่ สายงานปฏิบตั ิการท่าเรือและเดินเรือ สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานแผนงาน
บัญชีและการเงิน และสายงานอานวยการ เพื่อเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่
บริษัทได้วางไว้
ในการประชุมในวันนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมดังนี ้
จานวนผูถ้ ือหุน้ ประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมรวม 32 รายนับรวมจานวนหุน้ ได้
134,964,470 หุน้ คิดเป็ น 67.2093% ของหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดของบริษัท เป็ นอันครบองค์ประชุม
โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้วา่ ต้องมีผถู้ ือ
หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 ราย และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้
ทัง้ หมดของบริษัท
เพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน และระเบียบการปฏิบตั ิในการ
ประชุม บริษัทฯจึงขอเรียนชีแ้ จง วิธีการนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทัง้ กฎเกณฑ์ของที่ประชุ ม
เพื่อให้การประชุมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฏระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ถือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออก
เสียง อย่างใดอย่างหนึง่ ในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้
ถือหุน้ ต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทย ให้ถือหุน้ และดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนน เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รบั ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนน
ดังกล่าวเป็ นโมฆะ
2. ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ ื อหุน้ ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เท่า นั้น โดยให้ผู้ถื อ หุ้น ที่ ได้อ อกเสีย ง ไม่เห็ น ด้วยหรืองดออกเสีย ง ให้ย กมื อ ขึ น้ เพื่ อ ที่ เ จ้า หน้า ที่ จ ะเดิ น ไปเก็ บ ใบ
ลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครัง้ นีม้ ี นายธนกฤต ขันธ์คามโภชก์ เป็ นพยานใน
การนับคะแนน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนน ทัง้ นี ้ การลงคะแนนเสียงในการประชุม ครัง้ นี ้ เป็ นการ
ลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส
3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ดี ดังนัน้ บริษัทจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม ทัง้ ในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง้ นี ้ ขอให้ท่านผูถ้ ือ
หุน้ กาเครื่องหมายถูกลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึน้
จากนัน้ จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อ นามาคานวณคะแนนเสียงว่ามีผถู้ ือหุน้ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็ นจานวนเท่าไหร่ และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
ในภายหลังทัง้ หมด สาหรับท่านผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ได้รบั บัตรลงมติตงั้ แต่ลงทะเบียนนัน้ หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ ได้
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ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนัน้ แล้ว โดยมติดงั กล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผถู้ ือหุน้ ในหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวแล้ว
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนัน้ ๆ
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการซักถามกรุณา เขียนชื่อและนามสกุล และคาถาม หรือแสดงความคิดเห็น
ในแบบฟอร์ม ข้อ สอบถาม เพื่ อประโยชน์ใ นการจัด ท าบันทึกการประชุม ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ้น มีค าถามหรือ ความเห็ น ที่
นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาให้สอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการ
ประชุม
ก่อนที่จะเริ่มประชุม พิธีกรกล่าวแนะนา ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และที่
ปรึกษาบริษัท ซึง่ เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
2. นายชาตรี ศิรพิ านิชกร
3. นายพานิช พงศ์พิโรดม

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และ
กรรมการอิสระ
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. พลเรือเอกนวพล ดารงพงศ์
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
6. นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
7. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายวงศกร พิธุพนั ธ์
กรรมการ
9. นายอภิชนม์ ชโยภาส
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ
โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 9 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททัง้ หมด 10 ท่าน คิดเป็ น 90% ของ
คณะกรรมการบริษัท
ผู้สอบบัญชีท่เี ข้าประชุม
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี จากัด (มหาชน)
นายตระกูล เฮงสกุล
ที่ปรึกษากฎหมาย
นายธีระพร พ่วงเจริญ
โดยกรรมการและผู้บริหารที่ทาหน้าทีด่ าเนินการประชุม อยูบ่ นเวที ได้แก่
1. ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
2. กรรมการผูจ้ ดั การ
นายอภิชาติ ชโยภาส
3. รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน นายชาคริต โอภาสอุดม
พิธีกรได้กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ น ประธานในที่
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ เข้าสูก่ ารประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
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ประธานฯ ได้กล่าวสวัสดีตอ้ นรับผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม เป็ นอีกครัง้ หนึ่งที่จะได้มีโอกาสได้เข้า
ประชุมเพื่อชีแ้ จงและหารือร่วมกัน ด้วยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัทฯมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ทุกท่าน ปฏิบตั ิตนตามแนวทางมาตรการที่กาหนดในการประชุมในวันนี ้ จึงขอทาการเปิ ด
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ตามระเบียบวาระที่ได้กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชัน้ ที่ 2 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขต
ดินแดง กรุ งเทพมหานคร และบริษัทได้จดั ทารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมฯ และได้นาส่ง
ให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ของ
บริษัทแล้ว
โดยบริษัทได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผูถ้ ื อ หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิ ญประชุมแล้ว
ปรากฏรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 1
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมไปทีละหน้า รวมทัง้ หมด 20 หน้า เริ่ม
จากหน้าแรก ไปจนถึงหน้าสุดท้าย และประธานฯได้สอบถามผูถ้ ือหุน้ ว่าต้องการสอบถามหรือเสนอให้ขอ้ คิดเห็นใดหรือไม่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเรือ่ งใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทาการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

134,964,470
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

100
0
0
0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงาน
ผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานและกิจกรรมของ
บริษัทที่ได้ปฏิบตั ิงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฎอยู่ในรายงานประจาปี 2563 โดยบริษัทได้จดั ทารายงานประจาปี ใน
รูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 2
โดยในรอบปี ที่ผ่านมา ปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัทได้ทาการออกโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย กระตุน้ การใช้บริการ อาทิเช่น
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โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
- โปรโมชั่น ซือ้ ตั๋วรถยนต์ ฟรีต๋วั ผูโ้ ดยสาร
- โปรโมชั่น สุด COOL กรุงเทพ-สมุย กรุงเทพ-พะงัน เพียง 399 บาท/ที่น่งั
- โปรโมชั่น หั่นราคาท้าลมหนาว กรุงเทพ-สมุย 550 บาท/ที่น่งั กรุงเทพ-พะงัน เพียง 650 บาท/ที่น่งั
- ส่งเสริมการขาย โชว์บตั รรับสิทธิ์ ส่วนลดพิเศษเพียงแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา ที่เคาน์เตอร์จาหน่ายบัตร
โดยสาร รับสิทธิ์สว่ นลดพิเศษ ตัวเมืองสุราษฎร์ฯ-สมุย /สมุย-ตัวเมืองสุราษฎร์ฯ ราคา 140 บาท และตัวเมือง
สุราษฏร์ฯ-พะงัน /พะงัน-ตัวเมืองสุราษฎร์ฯ ราคา 190 บาท
- โปรโมชั่น เอาใจนักบิด เมื่อซือ้ ตั๋วไป-กลับ ดอนสัก-สมุย สมุย-ดอนสัก Big Bike 360 บาท ราคาเต็ม 460 บาท
- โปรโมชั่น บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ต จากัด รถเช่าเหมาไปส่งถึงที่ รอบเกาะสมุย หินตาหินยาย ละไม เฉวง
สนามบิน บางรัก บ่อผุด แม่นา้ หน้าทอน เช่าเหมา 750 บาท/10 ที่น่งั
- โปรโมชั่น บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ต จากัด รถเช่าเหมา ดอนสัก -ตัวเมืองสุราษฏร์ธานี 800 บาท ดอนสัก สนามบินสุราษฏร์ธานี 1,000 บาท ดอนสัก-สนามบินนครศรีธรรมราช 1,400 บาท
เพิ่มศักยภาพการจัดจาหน่าย
- ชาระง่าย จ่ายได้ทกุ ที่ ผ่าน Mpay Wallet , mPay Station ผ่าน Familymart , Top Supermarket , Robinson
, Big C , B2S , AIS และผ่าน ATM ,Internet Banking ,Credit Card และ Debit Card
- จองตั๋วได้หลายช่องทาง ผ่าน www.rajaferryport.com Raja Ferry Mobile Application จุดจาหน่ายตั๋วท่า
เทียบเรือ จุดจาหน่ายตั๋วสนามบิน และผ่านตัวแทนจาหน่ายตั๋ว
- ชาระค่าบริการง่ายๆ สแกนคิวอาร์โค้ด และรู ดบัตรเครดิต Payment on EDC ชาระง่าย สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย
- ซือ้ ตั๋วเรือ ตั๋วเรือ ง่ายๆได้ที่ Line Myshop จองสะดวก ไม่ตอ้ งต่อคิว ฟรีคา่ ธรรมเนียมการชาระเงิน
- TRANSFER AIRPORT TO HOTEL บริการรับ-ส่งจากสนามบินถึงโรงแรม จองง่ายๆผ่าน LINE@
เพิ่มศักยภาพการให้บริการ
- สร้างหลักผูกเรือ ดอนสัก อันเป็ นประโยชน์ในการจอดเรือเทียบท่า เพื่อซ่อมบารุ ง และลดการจอดเรือลอยลา
กลางทะเล เพื่อประหยัดนา้ มันเชือ้ เพลิงและความปลอดภัย
- โครงการท่าเรืออีก 2 ท่า ท่า 4-5 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ ทาให้สามารถเดินเรือให้บริการได้
สะดวกรวดเร็วมากขึน้ และเพื่อรองรับเส้นทางการเดินเรือใหม่
ผลประกอบการปี 2563
ในส่วนผลประกอบการในปี ที่ผา่ นมา บริษัทมีรายได้รวม 503.68 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 จานวน 722.05 ล้าน
บาท และเทียบกับปี 2561 จานวน 745.18 ล้านบาท โดยแบ่งรายได้ออกเป็ น
- รายได้จากการให้บริการเดินเรือ เป็ นจานวน 458.62 ล้านบาท
- รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร เป็ นจานวน 10.31 ล้านบาท
- รายได้บริการอื่น เป็ นจานวน 0.11 ล้านบาท
- รายได้จากการจาหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ้ เป็ นจานวน 28.45 ล้านบาท
- รายได้อื่น เป็ นจานวน 6.19 ล้านบาท
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รายได้แยกตามเส้นทางการให้บริการเดินเรือ (หน่วย : ล้านบาท)
- เส้นทาง อาเภอดอนสัก – อาเภอเกาะสมุย จานวน 276.15 ล้านบาท
- เส้นทาง อาเภอดอนสัก - อาเภอเกาะพะงัน จานวน 150.85 ล้านบาท
- เส้นทาง อาเภอเกาะสมุย - อาเภอเกาะพะงัน จานวน 31.58 ล้านบาท
โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
- ต้นทุนขายและการให้บริการ จานวน 455.68 ล้านบาท
- ต้นทุนในการจัดจาหน่าย จานวน 37.90 ล้านบาท
- ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร จานวน 78.34 ล้านบาท
- ค่าใช้จา่ ยอื่น (R4) จานวน 12.09 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน จานวน 14.45 ล้านบาท
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ เป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 458.62 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 จานวน 642.46
ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวนมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ส่งผลให้สาหรับงวดสิน้ ปี 2563 บริษัทขาดทุนจานวนเงินทัง้ สิน้ 78.38 ล้านบาท
นายอภิชาติ ชโยภาส นาเสนอข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติมว่า จากผลกระทบที่สาคัญจากปั ญหาโรคติดต่อร้ายแรงโควิด19 ที่สง่ ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างรุ นแรงนัน้ ด้วยบริษัทได้คาดหวังกับธุรกิจใหม่การขนขยะข้ามระหว่าง
เกาะ ปรากฏว่า เรือราชา 4 ต้องมาประสบอุบตั ิเหตุจากภัยธรรมชาติทาให้ผโู้ ดยสารขาดหายไปช่วงหนึ่ง ประกอบกับในปี
2563 เป็ นปี ที่การท่องเที่ยวแย่ที่สดุ ผูโ้ ดยสารลดน้อยลง จากเดิมที่ประมาณการไว้ประมาณ 1.3-1.4 ล้านคนต่อปี แต่ปีที่
ผ่านมาผูโ้ ดยสารน้อยลงเป็ นอย่างมาก มีผโู้ ดยสารมาใช้บริการทัง้ ปี เพียง 0.7 ล้านคนต่อปี และอีกปั จจัยหนึ่งคือสายการ
บิน ปั จจุบนั มีการให้บริการสายการบินลดน้อยลง ส่วนสายการบินระหว่างประเทศยังคงจากัดด้วยมาตรการการป้อง
โรคติดต่อร้ายแรง
ในปี 2563 บริษัทให้บริการเดินเรือลดลงอย่างมาก เนื่องจากผูโ้ ดยสารลดน้อยลง จากเดิมที่เคยให้บริการประมาณ
40-50 เที่ยวต่อวัน เหลือประมาณ 20-30 เที่ยวต่อวัน แต่อย่างไรก็ดี ในส่วนของโลจิสติกส์ก็ยงั สร้างรายได้ให้กบั บริษัท
ต่อเนื่อง แม้วา่ จานวนรถยนต์ที่มาใช้บริการจะลดน้อยลงบ้าง
ในส่วนของการพัฒนา บริษัทก็ยงั ได้รบั ความไว้วางใจจากสถาบันการเงิน ในการลงทุนสร้างท่าเทียบเรือท่า 4-5
ดอนสัก ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จ คาดว่าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 นีจ้ ะได้ใช้งาน และอีกแผนงานหนึ่งที่บริษัทดาเนินงาน
ต่อเนื่องมาไม่ต่ า กว่า สองปี คื อการขออนุญ าตสร้างท่าเทียบเรือ เกาะพะลวย ซึ่ง เป็ น เกาะหนึ่งที่ใ หญ่ ม ากในจัง หวัด
สุราษฏร์ธานี ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทได้รบั ใบอนุญาตปลูกสร้างสิง่ ล่วงลา้ ลานา้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนการวางแผนงาน บริษัทจะต้องพิจารณาผลการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 เป็ นสาคัญ หากการฉีดไป
เป็ นตามแผนงานของภาครัฐ คงได้เห็นการฟื ้ นตัวของธุรกิจของบริษัทประมาณไตรมาสที่ 3-4 ของปี นี ้ และหากมีการเปิ ด
ประเทศคาดการณ์ได้วา่ รายได้ของบริษัทจะกลับมาเป็ นเช่นเดิมอย่างแน่นอน
ส่วนการบริง านภายใน บริษัทยัง มีสภาพคล่อ งและความเข้มแข็ง ทางการเงิ นในการบริห ารงานและการดูแ ล
พนักงานได้ แต่อย่างไรก็ดี ก็ตอ้ งปรับลดค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท ซึง่ ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท
พนักงานและผูบ้ ริหารก็ยอมลดเงินเดือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กบั บริษัท
คู่แข่งทางการค้าต่างๆก็ได้รบั ผลกระทบ บางรายหยุดให้บริการ บางรายให้บริการแต่ละวันน้อยมาก จึงขอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563 ตามที่ได้นาเสนอดังกล่าว
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี ้
คาชีแ้ จง
1. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า
1.1 บริษัทวางแผนขยายธุรกิจจากการเดิ นเรือการขนส่งให้มากขึน้
หาช่องทางธุรกิจในการขนส่งไปยังเกาะอื่นๆ นอกเหนือจากเกาะ
สมุยและเกาะพะงัน แต่ที่เป็ นแผนงานที่กาลังดาเนินงานต่อเนื่อง
คือการสร้างท่าเรือเกาะพะลวย ซึง่ จะเพิ่มช่องทางธุรกิจเพิ่มขึน้
1.2 เรือของบริษัททุกลามีประกันทัง้ หมด และเรือราชา 4 ได้เคลม
ประกันความเสียหายทั้งหมดแล้ว ผูเ้ สียชีวิต บริษั ทได้เยียวยาทั้ง
หมดแล้ว ซึง่ ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างขัน้ ตอนการกาจัดซากเรือ
2. นายสมพงศ์ บุญธรรมจินดา อาสาพิทักษ์สิทธิ ผูถ้ ือหุน้ สมาคม 2. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามดังนี ้
2.1 สถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อต้นปี รายได้เริ่มจะดีขึน้ แต่ไม่กี่วันที่
2.1 คาดการณ์ผลการดาเนินงานปี 2564 จะดีกว่าปี 2563 หรือไม่ ผ่านมา ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์กลับมาประสบปั ญหาหนักอีก
อย่างไร
ครัง้ โรคติด ต่อร้ายแรงโควิด -19 ที่กลับมาระบาดรอบที่ 3 ทาให้
2.2 การสร้า งสะพานไปยังเกาะสมุย จะมีผ ลต่อ บริษั ท มากน้อ ย รายได้ล ดลงหายไปอี ก ครึ่ ง หนึ่ ง ต่ อ วั น ดั ง นั้ น สิ่ ง ส าคั ญ คื อ
เพียงใด
สถานการณ์โควิด19 เป็ นปั จจัยปั ญหาอย่างมากต่อการดาเนินงาน
ของบริษัท
ตัว อย่า งเช่น เมื่อวาน บริษั ทให้บริการเส้น ทาง ดอนสัก -สมุย ไปกลับ 14 เที่ยว ดอนสัก-พะงัน ไป-กลับ 6 เที่ยว มีผโู้ ดยสารทัง้ หมด
มาใช้บริการเพียง 42 คน แสดงให้เห็นว่า ขณะนีป้ ระชาชนลดการ
เดินทางและไม่อยากเดินทางไปไหน เนื่องจากกลัวโรคติดต่อโควิด 19 รวมทัง้ มาตรการการกักตัวในการเดินทางข้ามจังหวัด ส่งผลให้
ประชาชนเดินทางลดลงเป็ นอย่างมาก ฉะนัน้ ต้องดูสถานการณ์การ
ฉีดวัคซีนเป็ นสาคัญ เพื่อวางแผนธุรกิจด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม
2.2 การสร้า งสะพานไปยัง เกาะสมุย มี ผ ลต่อ บริษั ท แน่ น อน แต่
อย่างไรดี ก็ทาให้เสน่หข์ องเกาะลดลงไปด้วย
3. นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
3. ผูบ้ ริหารได้อธิบายดังนี ้
ได้สอบถามดังนี ้
3.1 นายชาคริต โอภาสอุด ม ได้อธิ บ ายว่า ปั จจุบัน เรือราชา 4
3.1 เรือราชา 4 ยังสามารถซ่อมแซมและนากลับมาใช้งานได้หรือไม่ กลายเป็ นซากเรือ ซึ่งอยู่ในระหว่างการกาจัดซากเรือ เนื่องจากไม่
3.2 เหตุใดการทาประกัน จึงไม่ครอบคลุมความเสียหายทัง้ หมด
สามารถนากลับมาซ่อมแซมได้
3.3 ขอทราบความคืบหน้าของการฟ้องร้องคดีระหว่างบริษัทกับกรม 3.2 นายบัญ ญั ติ แสงนิ รัต น์ ได้อ ธิ บ ายว่ า บริ ษั ท ได้ท าประกั น
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ด้วยกัน 4 ประเภท แต่ละประเภทก็จะมีวงเงินคุม้ ครองประมาณ 10
ล้า นบาท ต่อ หนึ่ ง กรมธรรม์ ซึ่งแต่ล ะกรมธรรม์ก็ จ ะคุ้ม ครองไม่
เหมือนกัน เช่น ประกันตัวเรือคุม้ ครองตัวเรือซากเรือ ซึ่งบริษัทเคลม
ประกันตัวเรือราชา 4 เต็มทุนประกัน จานวน 16 ล้านบาท ประกัน
การขนส่ง คุม้ ครองทรัพย์สินในเรือขณะเกิดอุบัติเหตุ และประกัน
คุ้ม ครองชี วิ ต ทรัพ ย์สิ น บุค คลภายนอก ซึ่ ง ในแต่ ล ะปี บริษั ท ซื ้อ
ประกัน จ านวนมาก และบริษั ท เคลมประกัน เพื่ อ คุม้ ครองความ
เสียหายให้ได้มากที่สดุ
3.3 นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า คดียงั อยู่ในระหว่างการไกล่
เกลี่ย ซึง่ คาดการณ์วา่ ปี นีน้ ่าจะได้ขอ้ สรุป
ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ
1. นางวัฒนา แพรธารงสกุล ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
1.1 อยากทราบแผนงานหรือโครงการที่จะมีการดาเนินงานต่อไปใน
ภายภาคหน้า 1-3 ปี
1.2 เรือทัง้ หมดได้ทาประกันหรือไม่ และเรือราชา 4 ที่ล่มได้เคลม
ประกันหรือไม่
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ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ
4. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
4.1 จะท าอย่ า งไรในภาวะโรคระบาดที่ ไ ม่ เ อื ้อ อ านวยต่ อ การ
ท่องเที่ยว
4.2 พิจารณาการปรับลดค่าใช้จา่ ยให้สอดคล้องกับรายได้อย่างไร
4.3 ไม่เข้าใจว่าทาไมบริษัทซึ่งเป็ นธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมา 6 ปี
เป็ นช่วงที่ดีของการท่องเที่ยว แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างรายได้และ
กาไรให้เติบโตได้ เหตุผลคืออะไร
4.4 ผูบ้ ริหารวางเป้าหมายบริษัทในปี 2564 อย่างไร
4.5 บริษั ทควบคุมต้น ทุนการให้บริการอย่า งไร เนื่ อ งจากต้นทุน
ให้บริการของบริษัทสูงมาก
4.6 ข้าพเจ้าฯ มีความเป็ นห่วงต่อผลประกอบการที่ผ่านๆมา ฝากให้
ผูบ้ ริหารนาไปพิจารณาเพิ่มเติมถึงการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ด้ว ย หากปล่อยให้รายได้แ ละค่า ใช้จ่า ยบริษั ท เป็ น อย่า งนี ้ต่อไป
บริษัทจะมีกาไรได้ยากมาก ขอให้นาไปพิจารณาด้วย

คาชีแ้ จง
4.นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า
4.1 ฝ่ ายบริห ารพยายามหาช่องทางในการท าธุ รกิ จ ต่า งๆ และ
พยายามออกโปรโมชั่น ต่า งๆกระตุน้ การท่องเที่ ยว และ วัน ที่ 1
พฤษภาคม 2564 นี ้ บริษัทก็จะออกโปรโมชั่นใหม่
4.2 เรือ่ งการปรับลดค่าใช้จา่ ย แน่นอนบริษัทได้ดาเนินงานในเรื่องนี ้
ตัง้ แต่ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็ นการลดเงินเดือนผูบ้ ริหาร รวมถึง ท่าน
ประธานและกรรมการบริษัท อีกส่วนหนึ่งคือ การบริหารงานการจัด
เรือให้เหมาะสม ลดเที่ยวเรือเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จา่ ย
การที่บริษัทจะไปลดค่าตอบแทนพนักงานมากจนเกินไปก็ส่งผลต่อ
การปฎิบตั ิงาน โดยเฉพาะพนักงานในตาแหน่งผูช้ านาญการในเรือ
และพนักงานอื่นๆ หากบริษัทลดค่าตอบแทนเงินเดือนมากจนเกินไป
พนักงานก็อยูไ่ ม่ได้ บริษัทก็จะบริหารงานลาบากมากขึน้
อีกส่วนหนึ่งคือการลดค่าใช้จา่ ยการซ่อมบารุง ซึ่งก่อนนาเรือขึน้ คาน
บริษัทจะพยายามทาการซ่อมบารุงด้วยทีมงานของบริษัทเองให้ได้
มากที่สดุ เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ยเรือขึน้ คาน
4.3 สภาพการท่อ งเที่ ยวก่อนหน้า ปี 2563 ยอมรับ ว่า สภาพการ
ท่องเที่ยวเติบโตขึน้ แต่อย่างไรก็ดี ต้องพิจารณาด้วยว่า อัตราการใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยวน้อยลง การท่องเที่ยวนอกประเทศเพิ่มมากขึน้
บริ ษั ท ก็ พ ยายามที่ จ ะกระจายการประชาสัม พัน ธ์ ขยายธุ ร กิ จ
ออนไลน์ให้ครอบคลุมเข้าถึงลูกค้าทุกประเภท เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม
ซึ่งหากสิน้ สุด ปั ญ หาโรคติด ต่อโควิด -19 คงได้เห็ นการพัฒนาของ
บริษัทมากขึน้
4.4 เป้าหมายบริษัทในปี 2564 อันดับแรกต้องพิจารณาปั ญหาเรื่อง
โรคติดต่อร้ายแรงโควิด19 กับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สดุ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้ประชาชนกลับมาใช้จา่ ยกลับมาเดินทาง
อันดับสองแผนงานที่ดาเนินการไว้ จะมีผลตอบรับอย่างไร ไม่ว่าจะ
เป็ นด้านงานขายออนไลน์ การพัฒนาโปรแกรมต่างๆ และการขยาย
เครือข่ายตัวแทนจัดจาหน่าย
อันดับที่สามคือเป้าหมายการสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวย และการ
เดิ น เรือ เส้น ทางเกาะเต่า ที่ ค าดว่า อาจจะเพิ่มรายได้ใ ห้กับ บริษั ท
จานวนมาก
4.5 ต้นทุนหลักของบริษัทมีดว้ ยกัน 2 ส่วนหลัก กล่าวคือ 1 นา้ มัน
เชือ้ เพลิง 2 การซ่อมบารุ งเรือ ประกอบด้วย 2.1 เรือขึน้ คานซ่อมทา
ใหญ่ จะมีค่าเสื่อมราคา(Depreciation) ค่าใช้จ่ายเรือขึน้ คานจะถูก
ตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตลอดอายุการให้ประโยชน์จนกระทั่งมีการ
ซ่อมเรือครัง้ ใหญ่ ต่อไป ซึ่งอายุการตัด จาหน่ า ยสูงสุด ไม่เกิ น 3 ปี
เนื่องจากเรือบริษัทเป็ นเรือเก่า 2.2 ค่าใช้จา่ ยอุปกรณ์ความปลอดภัย
ของเรือ ที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ ไม่ว่าจะเป็ น
GPS แพชูชีพที่ ต อ้ งเปลี่ยนใหม่ ซึ่งฝ่ ายบริหารพยายามควบคุม
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าว ซึ่งหนึ่งในทางออก อาจจาเป็ นจะต้องต่อเรือใหม่
ในอนาคต
4.6 บริษัทน้อมรับไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งใดเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงสรุ ปให้ที่ประชุมทราบว่า ผูบ้ ริหารได้นาเสนอผลการดาเนินงานภายใต้วิกฤติปัญหาเรื่องโรคระบาด
ร้ายแรงโควิด-19 ที่สง่ ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง และได้ตอบคาถามเพื่อชีแ้ จงต่างๆให้ขอ้ มูลผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้คลายข้อสงสัย อีกทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ยังได้แสดงความเป็ นห่วงบริษัทและแนะนาแนวทางต่างๆให้บริษัทนาไปพิจารณา โดย
คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารน้อมรับคาแนะนาต่างๆไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระดังกล่าวนี ้ เป็ นวาระพิจารณาเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระ
ที่ 2 นี ้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563 ตามที่บริษัทได้รายงานข้อมูลข้างต้น
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาว่า รายละเอียดงบการเงินที่เป็ นสาระสาคัญ บริษัทได้รายงานให้
ที่ประชุมทราบในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563 แล้ว ซึง่ งบการเงินประจาปี 2563
ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลาดับแล้ว ใน
วาระดังกล่าวนี ้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจในวาระที่ 3 นี ้ บริษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้
สอบถามอีกครัง้ หนึง่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใดเพิ่มเติมประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทาการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563 สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบอนุมัติ งบการเงิ นประจาปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

134,964,571
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติการงดการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิน
ปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงาน
วาระพิจารณาอนุมตั ิการงดการจัดสรรกาไรสุทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการ
ดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับ
ของบริษัท ได้กาหนดให้บริษัทจักต้องจัดสรรกาไรสุทธิในแต่ละปี ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5 ของ
กาไรสุทธิ ประจาปี จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทมี
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกาหนด ทัง้ นี ้
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน แผนการลงทุนความ
จาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวน 74.01 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุน้ เท่ากับ 0.37 บาท
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
1. กาไรสุทธิประจาปี (ล้านบาท)
2. กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร (ล้านบาท)
3. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
4. มูลค่าเงินปั นผล (ล้านบาท)
5. มูลค่าเงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)
6. กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
7. อัตราการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2563
-74.01
217.42
200.81
0
0
-0.37
0%

ปี 2562
27.38
300.48
191.25
9.98
0.0522
0.14
36.46%

ปี 2561
12.97
302.06
191.25
10.63
0.0556
0.07
81.99%

จากผลการด าเนิ นงานและฐานะการเงิ นโดยรวม ประจ าปี 2563 สิน้ สุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มี ผล
ประกอบการขาดทุน จากปั จจัยหลายๆด้าน ไม่ว่าด้วยเศรษฐกิจ และปั ญหาโรคติดต่อร้ายแรง ดังนั้ น บริษัทจึงขอเสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาการงดการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการ
ดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563 ตามที่นาเสนอดังกล่าว
โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการงดการจัดสรรกาไรสุทธิ
เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563 ตามที่นาเสนอ
ดังกล่าว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณานี ้ และไม่มีผถู้ ือ
หุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทาการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการงดการจัดสรรกาไรสุทธิ เพื่อเป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563 นี ้ จะต้องได้รบั การรับรอง
ด้วยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบอนุมตั ิการงดการจัดสรรกาไรสุทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงด
จ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทล่ี ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

134,964,571
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กาหนดออกตามวาระ ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 18 ได้กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในอัตราหนึ่ง
ในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจาเป็ นต้องพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ หรือเสนอ
แต่งตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระสาหรับปี 2564 กรรมการครบกาหนดออกตามวาระมีดงั นี ้
ชื่อ
ตาแหน่ง
1 นายชาตรี ศิรพิ านิชกร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2 นายวงศกร พิธุพนั ธ์
กรรมการบริษัท
3 นายอภิชนม์ ชโยภาส
กรรมการบริษัท
1

4

ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 13 มกราคม – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้า
รับการพิจารณาเพื่อเลือกตัง้ กรรมการ
ด้วยเหตุนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในครัง้ นี ้
จานวนทัง้ 3 ท่าน มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทางานที่ดี และเป็ นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/
เข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน
กับบริษัทฯ รวมทัง้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี ้ ยังมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ.2535 และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เลือกตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ข้อมูล
ของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 4.
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โปรดพิจารณา แต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ครบกาหนดออกตามวาระ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึง่
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็ นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี และให้ผถู้ ือ
หุน้ ลงคะแนนได้อย่างอิสระ ขอให้กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตัง้ ใหม่ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครัง้
นี ้ ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็ นการชั่วคราวจนกว่าจะมีลงมติในวาระการประชุมนีเ้ สร็จสิน้
ประธานฯ แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบว่า รายละเอียดของกรรมการบริษัทที่นาเสนอแต่งตัง้ ทัง้ 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารสิง่ ที่แนบมาด้วย 4. จึงขอเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี ้
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด และเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี และให้เพื่อผูถ้ ือ
หุน้ ได้ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระ ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทาการนับคะแนนเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ ง
ออกตามวาระเป็ นรายบุคคล
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สาหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กาหนดออกตามวาระนี ้ จะทาการลงคะแนนมติแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รบั การ
รับรองด้วยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5
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โดยขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
1. กรรมการท่านแรก นายชาตรี ศิรพิ านิชกร
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายชาตรี ศิรพิ านิชกร กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและ
มติที่ลง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
133,660,330
99.0336
2. ไม่เห็นด้วย
1,304,241
0.9663
3. งดออกเสียง
0
0
4. บัตรเสีย
0
0
2. กรรมการท่านที่สอง นายวงศกร พิธุพนั ธ์
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายวงศกร พิธุพนั ธ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและ
มติที่ลง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
133,660,447
99.0337
2. ไม่เห็นด้วย
1,304,124
0.9662
3. งดออกเสียง
0
0
4. บัตรเสีย
0
0
3. กรรมการท่านที่สาม นายอภิชนม์ ชโยภาส
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายอภิชนม์ ชโยภาส กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและ
มติท่ลี ง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
133,660,447
99.0337
2. ไม่เห็นด้วย
1,304,124
0.9662
3. งดออกเสียง
0
0
4. บัตรเสีย
0
0
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วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2564
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจาปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ผถู้ ื อหุน้ ร่วมกันพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทประจาปี 2564 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดได้กาหนดไว้
บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส
เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็ นจานวนรวมคงเดิมคือ ไม่ เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี ้
ก) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือนตามระยะเวลาที่
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ค) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็ นจานวน 50,000 บาทต่อเดือน
ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2562 – 2564
ปี 2563

ปี 2562

ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน

ปี 2564
ปี ทีเ่ สนอ
5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

ค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

10,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้

30,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/เดือน

10,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้

50,000 บาทต่อเดือน

50,000 บาทต่อเดือน

50,000 บาทต่อเดือน

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ

โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 2,488,000 บาท ซึง่ ไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทต่อปี ที่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุน้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 โดยเห็นชอบกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ซึง่ รวมถึง เงินเดือน
โบนัส เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็ นจานวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ตามที่ได้
นาเสนอข้างต้นครับ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี ้
ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ
1. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้เสนอเนะดังนี ้
ตามที่บริษัทรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ที่ได้
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาทนัน้ ก็เป็ น
การควบคุมที่ไม่เกินวงเงินซึ่งเป็ นสิ่งที่ดี แต่ขา้ พเจ้าฯมีความเห็นว่า
เป็ นโอกาสที่ดี ถ้าเราจะปรับลดวงเงิน ลงมาเพื่อให้เห็น ว่า บริษัท มี
ความพยายามควบคุมค่าใช้จา่ ย จึงขอให้ลองพิจารณา

คาชีแ้ จง
1.นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า
ท่านประธานฯได้แสดงความเสียสละด้วยการลดค่าตอบแทนตัง้ แต่
เดือนเมษายน ปี ที่ผ่านมา และกรรมการอีกหลายท่านก็ได้เสียสละ
เช่น เดี ยวกัน รวมทั้งผู้บ ริหารและพนักงานก็ ล ดเงิน เดื อนทั้งปี เ พื่อ
ประคับประคองบริษัท ให้ฝ่ าวิ กฤติโควิ ด -19ให้ได้ อย่างไรก็ดี ต้อง
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงสาหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว
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ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทาการนับคะแนน
พิธีก รได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติ วาระพิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษั ท
ประจาปี 2564 นี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุม มี ม ติ อ นุมัติ ค่า ตอบแทนคณะกรรมการบริษั ท ฯ ในปี 2564 ซึ่ ง รวมถึ ง เงิ น เดื อ น โบนัส เบี ย้ ประชุ ม
ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็ นจานวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิ น 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่ง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทดังนี ้
ก) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือนตามระยะเวลาที่
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ค) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็ นจานวน 50,000 บาทต่อเดือน
ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและ
มติที่ลง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
133,660,447
99.0337
2. ไม่เห็นด้วย
1,304,124
0.9662
3. งดออกเสียง
0
0
4. บัตรเสีย
0
0
วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2564
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงาน
วาระพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
และข้อบังคับของบริษัท ได้กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทเป็ นประจาทุกปี ผูส้ อบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ มีดงั นี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
2 เลขทะเบียน
จานวนปี ที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
3 นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
4917
2 ปี (ปี 2556– 2557)
4 นายเทอดทอง เทพมังกร
3787
5 นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
9622
3 ปี (ปี 2559-2561)
6 นายบุญเกษม สารกลิน่
11888
2 ปี (ปี 2562-2563)
หรือผูส้ อบบัญชีทา่ นอื่นภายในสานักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ของ
บริษัทโดยกาหนดค่าตอบแทน เป็ นจานวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย)
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ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มี ความสัมพันธ์และไม่มีสว่ นได้เสียกับบริษัท ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ หรือ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
7

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจาปี และรายไตรมาส ปี 2562-2564
ที่

1

2

3

4
5
6

หน่วย

ปี 2562

ปี 2563

ปี ที่เสนอ
2564

1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจาปี

(บาท)

600,000

640,000

640,000

1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

(บาท)

600,000

630,000

630,000

2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจาปี

(บาท)

200,000

210,000

210,000

2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

(บาท)

150,000

165,000

165,000

3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจาปี

(บาท)

100,000

100,000

100,000

3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

(บาท)

90,000

90,000

90,000

งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจาปี

(บาท)

125,000

140,000

140,000

งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

(บาท)

105,000

105,000

105,000

(บาท)

140,000

140,000

140,000

(บาท)

2,110,000

2,220,000

2,220,000

รายละเอียด

หมายเหตุ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จากัด (มหาชน)
ไตรมาสละ 210,000 บาท

บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จากัด
ไตรมาสละ 55,000 บาท

บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จากัด

งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การควบคุมเฉพาะระบบงาน
รวมค่าตอบแทน

ไตรมาสละ 30,000 บาท
ไตรมาสละ 35,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดงั รายชื่อที่นาเสนอข้างต้น หรือผูส้ อบบัญชีท่านอื่นภายในสานักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 และเห็นควรอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีในอัตราค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 จานวน
2,220,000 บาทต่อปี คงเดิม ตามที่ได้นาเสนอดังกล่าว
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาพิจารณาแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2564 ตามที่ได้นาเสนอข้างต้น
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทาการนับคะแนน
พิธีก รได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติ วาระพิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษั ท
ประจาปี 2564 นี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั จิ ากผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึง่ เข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนีจ้ าก บริษัท พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี
ประจาปี 2564
 นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
 นายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
 นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622
 นายบุญเกษม สารกลิน่ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888
หรือผูส้ อบบัญชีท่านอื่นภายในสานักงานเดียวกัน แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจาปี
2564 ของบริษัท และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 จานวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย) ด้วยคะแนน
เสียงดังนี ้
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มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
133,660,447
0
1,304,124
0

ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.0337
0
0.9662
0

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงาน
วาระพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิจา่ ยปั นผลเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุน้ สามัญเดิม
ต่อ 1 หุน้ ปั นผล (หากมีเศษของหุน้ จากการคานวณ ให้ตดั เศษหุน้ ดังกล่าวทิง้ ) หรือคิดเป็ นจานวนไม่เกิน 9,562,487 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 9,562,487 บาท
โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวจากเดิม 191,249,751 บาทหรือ 191,249,751 หุน้ เป็ น
จานวน 200,812,238 บาท หรือ 200,812,238 หุน้ โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 9,562,487 หุน้ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนชาระแล้วเป็ น 200,811,609 บาทหรือ 200,811,609 หุน้ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยได้จดั สรร
การจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นจานวน 9,561,858 หุน้ คงเหลือหุน้ สามัญที่ไม่ได้จดั สรรจานวน 629 หุน้
จึงขอให้ที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ โปรดพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 200,812,238 บาท เป็ น
200,811,609 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้จดั สรรจานวน 629 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท มูลค่ารวม 629
บาท ตามที่นาเสนอดังกล่าว
โดยความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อวาระนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุน ตามที่ได้นาเสนอข้างต้น
ประธานฯ จึง เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ ที่ได้เข้าร่ว มประชุม อภิปราย ซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อ วาระพิจารณา
พิจารณาการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ได้นาเสนอข้างต้น และไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด
ประธานฯ จึงอธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาว่า การพิจารณาลดทุนในวาระนีเ้ ป็ นเรื่องที่สืบเนื่องต่อเนื่องจาก
การจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ เมื่อคราวการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ที่ผา่ นมา ในอัตรา 20 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ ปั น
ผล โดยคงเหลือหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้จดั สรรจานวน 629 หุน้ บริษัทฯจึงขอลดทุนจากทะเบียนด้วยการตัดหุน้ จดทะเบียน
ที่ยงั มิได้จดั สรรจานวน 629 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท มูลค่ารวม 629 บาท จึงขอให้ที่ประชุมโปรดให้การพิจารณา
และขอให้พิธีกรดาเนินการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจด
ทะเบียน จาก 200,812,238 บาท เป็ น 200,811,609 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้จดั สรรจานวน 629 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท มูลค่ารวม 629 บาท จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงสามในสี่ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จาก 200,812,238 บาท เป็ น
200,811,609 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้จดั สรรจานวน 629 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท มูลค่ารวม 629
บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
134,964,571
0
0
0

มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ในวาระที่ 8 จึงเสนอให้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิก
ข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

: 200,811,609 บาท (สองร้อยล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

: 200,811,609 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

:

(สองร้อยล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าหุน้ )

1 บาท (หนึง่ บาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

: 200,811,609 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

:

(สองร้อยล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าหุน้ )

-ไม่มี-”

ทัง้ นี ้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่
นาเสนอข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่ อวาระพิจารณาแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อ ให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียน ตามที่ได้นาเสนอข้างต้น และไม่มีผูถ้ ื อหุ้น
สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทาการนับคะแนน
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พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติ วาระพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทนี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงสาม
ในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ
มติทีป่ ระชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั แิ ก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรือ่ งทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

: 200,811,609 บาท (สองร้อยล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

: 200,811,609 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

:

(สองร้อยล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าหุน้ )

1 บาท (หนึง่ บาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

: 200,811,609 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

:

(สองร้อยล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าหุน้ )

-ไม่มี-”

ทัง้ นี ้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
134,964,571
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบ
มอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษั ท จากเดิ ม 200,811,609 บาท เป็ น 220,811,609 บาท โดยเป็ น การเพิ่ ม หุ้น จดทะเบี ย นของบริษั ท เป็ น จ านวน
20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท ทัง้ นี ้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) สาหรับการใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย และสาหรับการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ (โปรดดูแบบรายงานการ
เพิ่มทุนรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 3.)
ทัง้ นี ้ ขอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมี
อานาจพิจารณาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกาหนดราคาเสนอ
ขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทัง้
การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ โดยรวมถึงการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) สาหรับการใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย และสาหรับการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ จากทุนจดทะเบียน
เดิม 200,811,609 บาท เป็ น 220,811,609 บาท โดยเป็ นการเพิ่มหุน้ จดทะเบียนของบริษัทเป็ นจานวน 20,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ได้เข้าร่วมประชุม อภิปราย ซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้นาเสนอข้างต้น และไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถาม
หรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทาการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติ วาระพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบ
อานาจทั่วไป (General Mandate) นี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ อ นุมัติ ก ารเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท แบบมอบอ านาจทั่ว ไป
(General Mandate) จากเดิม 200,811,609 บาท เป็ น 220,811,609 บาท โดยเป็ นการเพิ่มหุน้ จดทะเบียนของบริษัทเป็ น
จานวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
134,964,454
117
0
0

ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0000
0
0

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ในวาระที่ 10 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไปของบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 220,811,609 บาท (สองร้อยยี่สบิ ล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
: 220,811,609 หุน้
(สองร้อยยี่สบิ ล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
:
1 บาท (หนึง่ บาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
: 220,811,609 หุน้
(สองร้อยยี่สบิ ล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
:
-ไม่มี-”
ทัง้ นี ้ ขอให้บคุ คลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
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โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็น ชอบให้เสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาและอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น จึงขอให้
ที่ประชุมโปรดพิจารณา
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อ วาระพิจารณาการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน ตามที่ได้นาเสนอข้างต้น และไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทาการ
นับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติ วาระพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทนี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียง
สามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 220,811,609 บาท (สองร้อยยี่สบิ ล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
: 220,811,609 หุน้
(สองร้อยยี่สบิ ล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
:
1 บาท (หนึง่ บาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
: 220,811,609 หุน้
(สองร้อยยี่สบิ ล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
:
-ไม่มี-”
ทัง้ นี ้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
134,964,454
117
0
0

ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
99.9999
0.0000
0
0

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 20,000,000 หุ้น
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน
20,000,000 หุน้ ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 10 ซึ่งบริษัทจะมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจากเดิม 200,811,609 บาท เป็ น 220,811,609 บาท โดยเป็ นการเพิ่มหุน้ สามัญใหม่จานวน 20,000,000 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท ดังนัน้ เพื่อให้การเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทสาเร็จลุลว่ งตาม
วัตถุประสงค์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่บคุ คล
ในวงจากัด (Private Placement) โดยตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนฉบับที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไข
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เพิ่มเติม) กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเสนอขายหุน้ ที่ได้รบั อนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ตอ้ งไม่เกินสิบสองเดือนนับตัง้ แต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ทัง้ นี ้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการจัดสรรให้แก่บคุ คลที่มีความเกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 รวมทัง้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัดต้องไม่เข้าข่ายเป็ นราคาต่าตามเกณฑ์ราคาของสานักงาน
ก.ล.ต. ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ สานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551
เรื่อง การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ใน
ราคาต่า โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกาหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนักของ
หุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิให้จัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนจานวน 20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ตามที่เสนอข้างต้น จึง
ขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ได้เข้าร่วมประชุมอภิปราย ซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 20,000,000 หุน้ ตามที่ได้นาเสนอข้างต้น
ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ
1. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
การเพิ่ ม ทุน จ านวน 20,000,000 หุ้น เพื่ อ เสนอขายแก่ บุ ค คลใน
วงจากัด (Private Placement) นี ้ น่ า จะคาดหมายได้ว่า บริษั ท
จะต้องมีก ลุ่ม ทุน ที่ ส นใจในการลงทุน ร่ว มกับ บริษั ท บริษั ท พอจะ
เปิ ดเผยให้ที่ประชุมทราบได้หรือไม่

คาชีแ้ จง
1.นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า
ในการพิจารณานีย้ งั ไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้ จนกว่าจะได้รบั มติ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างไรก็ดี กลุ่มทุนที่จะเข้ามาร่วม
ทุนกับบริษัท ก็ตอ้ งให้คณ
ุ และประโยชน์ตอ่ บริษัท และต้องช่วยทาให้
ธุรกิจของบริษัทดีขนึ ้ ซึง่ ก็มีหลายกลุม่ ทุนที่สนใจ เนื่องจากการลงทุน
ใน 3-4 ปี หลัง ทาให้มีหลายบริษัทที่ตอ้ งการทาธุรกิจร่วมกับบริษัท
และขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม
นายตระกูล เฮงสกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมให้ผถู้ ือ
หุน้ ทราบว่า การจัดสรรหุน้ ในรูปแบบของการเสนอขายแก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) นี ้ ตามระเบียบของ ก.ล.ต. เป็ นการ
เปิ ดโอกาสช่องทางให้แก่บริษัทจดทะเบียน สามารถหานักลงทุนเข้า
มาร่วมทุนกับบริษัทได้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสการลงทุนในระหว่างปี
และเป็ นส่ว นหนึ่งในการช่วยเหลือในการระดมทุน ให้กับบริษั ทจด
ทะเบียน โดยPrivate Placement นี ้ สามารถเพิ่มทุนได้ไม่เกิน 10%
ของทุนชาระ และไม่สามารถเสนอขายแก่บุคคลที่เกี่ยวโยง และไม่
สามารถเสนอขายในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด ซึ่งการเสนอขายใครนัน้
ราคาเท่า ไรนั้น จะต้อ งน าเสนอให้ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริษั ท
พิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี ้ จะช่วยได้ในเรื่องของการ
ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุมผูถ้ ือหุน้
ได้
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ไม่มีผถู้ ือหุน้ อภิปราย ซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม
ประธานฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่ประชุมอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ผ่านมา โดย
ในวาระนีเ้ ป็ นการเสนอการจัดสรรหุน้ ที่เพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทขอนาเสนอการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวด้วยการเสนอ
ขายให้แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งอาจจะเป็ นกลุม่ ที่อาจจะเป็ นพันธมิตรกับบริษัทในโอกาสข้างหน้า
อย่างไรก็ดี ในส่วนของราคาในการเสนอขายก็ดี กรอบเวลาในการเสนอขายก็ดี นัน้ ก็ตอ้ งเป็ นไปตามระเบียบขัน้ ตอนที่
กากับโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) อีกครัง้ หนึ่ง หากไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดจะอภิปราย
หรือเสนอแนะเรือ่ งใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมโปรดให้การพิจารณา และขอให้พิธีกรดาเนินการในส่วนของการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติ วาระพิจารณาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ มทุนจ านวน
20,000,000 หุน้ นี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้า
ร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมัติ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่ บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
133,660,330
117
1,304,124
0

มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
99.0336
0.0000
0.9662
0

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงาน
วาระพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนใน
ด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจึงขอให้พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัท
จานวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยรายละเอียดของหุน้ กูท้ ี่จะออกและเสนอขายเบือ้ งต้น มีดงั นี ้
วัตถุประสงค์

:

ประเภท

:

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
หุน้ กูท้ กุ ประเภท / ทุกชนิด (เว้นแต่หนุ้ กูแ้ ปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิหรือไม่ดอ้ ย
สิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้ เดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่
มีประกัน มีหรือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ หรือเป็ นหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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จานวนเงินรวม

:

อัตราดอกเบีย้
อายุ

:
:

การเสนอขาย

:

การไถ่ถอนก่อนกาหนด:
เงื่อนไขอื่นๆ

:

มูลค่ารวมของหุน้ กูก้ าหนดไว้ไม่เกิน 800 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หรือในเงินสกุลอื่น
ในจานวนที่เทียบเท่า
ทัง้ นี ้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายขายหุน้ กูเ้ พิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุน้ กู้
เพื่อ ทดแทนหุน้ กู้เดิ มที่มี การไถ่ ถอนไปแล้ว ได้ ภายในวงเงิ น ดัง กล่า ว โดยหุน้ กู้ที่บ ริ ษั ท
ออกจาหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึง่ จะต้องมีจานวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
ขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
สาหรับหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ไม่เกิน 270 วัน และสาหรับหุน้ กูร้ ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้
ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน หรืออาจเสนอ
ขายเป็ นโครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรือเป็ นรายครัง้ ก็ได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั้
ขึน้ อยูก่ บั เงื่อนไขของหุน้ กูท้ ี่ออกในแต่ละครัง้
ข้อจากัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุน้ กู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้ กูท้ ี่จะออกในแต่ละคราว
มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ วิธีการ
ออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อ นกาหนด
การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) และอื่นๆ ให้อยู่ในอานาจของคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการบริห าร และ/หรือ กรรมการผู้จัด การ และ/หรือ บุค คลที่ ได้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ที่จะพิจารณากาหนดต่อไป

ทั้ง นี ้ เห็ น สมควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารมอบอ านาจให้แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ ัดการ ในการกาหนดหรือเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ ให้มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ
อันจาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว ให้สาเร็จ และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด และ
รวมถึงการมีอานาจในการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ ัดการการจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย
และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตัง้ ตาม
กฎเกณฑ์ที่ เ กี่ ย วข้อ ง หรื อ ในกรณี อื่ น ใดตามที่ เ ห็ น ควรการเข้า ท าและลงนามในสัญ ญาแต่ ง ตั้ง ผู้จัด จ าหน่ า ยหุ้น กู้
(Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement) และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทา การลง
นาม และการยื่นคาขอและเอกสารต่าง ๆ กับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนิติ
บุคคล และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการออกและ
เสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทจานวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของหุน้ กูท้ ี่จะออกและเสนอขายดังกล่าวข้างต้น
จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี ้
ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ
คาชีแ้ จง
1. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
1.นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า
การออกหุน้ กู้ 800 ล้านบาทในวาระนี ้ ไม่ทราบว่า จะออกเมื่อใด และ บริษัทได้รบั การจัดอันดับเรตติง้ จาก Tris Rating ได้คะแนน BB+
อัต ราดอกเบีย้ เท่า ใด และผลการจัด อัน ดับ เครดิ ต ของบริษั ท เป็ น ในส่ ว นของการจะออกเมื่ อ ใด ดอกเบี ้ย เท่ า ไรนั้น ต้อ งประชุ ม
อย่างไร
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง
โดยวาระการออกหุน้ กูน้ ี ้ ปี ที่ผ่านมาบริษัทก็ได้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาและได้รบั การอนุมัติ แต่ดว้ ยระยะเวลาจะใกล้ครบสิบ
สองเดือน ก็เปรียบเสมือนมาขอขยายเวลาในออกหุน้ กูอ้ อกไปอีก
โดยปี ที่แล้วที่นาเสนอการออกหุน้ กูก้ ็เพื่อใช้เงินในแผนงานการต่อเรือ
ใหม่ เนื่องจากเรือเก่าอายุการใช้งานมานานแล้ว ด้วยระเบียบต่างๆ
ของภาครัฐ ในอนาคต ไม่ ว่า จะเรื่อ งของมลภาวะ เรือ จะต้อ งได้
มาตรฐานไม่มี PM 2.5 และรวมไปถึงจะต้องติดตัง้ CCTV ในอนาคต
ซึง่ อาจจะต้องดูกนั แบบ RealTime ทาให้ฝ่ายบริหารต้องวางแผนใน
การต่อเรือในอนาคต
โดยในขณะนีแ้ บบการต่อเรือเสร็จแล้ว Class เรือก็เรียบร้อยแล้ว
คงเหลื อ แค่ ว่ า จะด าเนิ น การออกหุ้น กู้เ มื่ อ ใด ด้ว ยปั ญ หาของ
เศรษฐกิจภายในประเทศ และปั ญหาโรคระบาดโควิด -19 มาตรการ
ปิ ดประเทศ ทาให้แผนงานก็ตอ้ งเลื่อนออกไป

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดอภิปราย สอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งใดเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงได้อธิ บายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาว่า วาระการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้ กู้
ดังกล่าวนี ้ เป็ นวาระที่เคยนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อปี ที่ผ่านมาพิจารณาเห็นชอบแล้วครัง้ หนึ่ง ซึ่ง ณ ปั จจุบนั บริษัท
ยังไม่เคยมีการออกหุน้ กูม้ าก่อน ในส่วนของวัตถุประสงค์นนั้ ส่วนหนึง่ ก็เพื่อขยายกิจการของบริษัทในอนาคต และเป็ นทุน
สารองในการดาเนินกิจการ และตามที่กรรมการผูจ้ ดั การนาเสนอดังกล่าว การพิจารณาในคราวนี ้ จึงเป็ นการขอมติใน
หลักการเพื่อนาไปดาเนินงานต่อไป ส่วนของอัตราดอกเบีย้ เท่าไร หรือระยะเวลานานเท่าไรนัน้ ขณะนีย้ งั มิได้มีการกาหนด
ตัวเลขเฉพาะเจาะจง ขึน้ กับสถานการณ์ต่างๆในอนาคต จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณาการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ อง
บริษัทจานวนไม่เกิน 800 ล้านบาท ตามที่บริษัทได้นาเสนอข้างต้น จึงขอมอบหมายให้พิธีกรดาเนินการในส่วนของการนับ
คะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติ วาระพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ อง
บริษัทจานวนไม่เกิน 800 ล้านบาท นี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิ ออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ
มติทีป่ ระชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทจานวนไม่เกิน 800 ล้านบาท ตาม
รายละเอียดที่นาเสนอดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
134,964,571
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0
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วาระที่ 12 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า มีผใู้ ดจะสอบถามหรือเสนอความเห็นเรือ่ งอื่นใด นอกจากวาระที่กาหนด
หรือไม่ และมีผถู้ ือหุน้ สอบถามและนาเสนอความเห็นดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม/เสนอความเห็น
1. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้เสนอความเห็นดังนี ้
กระผมถือหุน้ และเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ กับบริษัทก็หลายครัง้
หลายคราว แต่ผลการดาเนินงานในปี ที่ผ่านมา ขอเรียนตามตรงว่า
รูส้ กึ ผิดหวัง กระผมเฝ้ารอว่าบริษัทจะฟื ้ น แต่พิจารณาดูแล้วยังไปไม่
ถึงไหน จะมีวิธีไหนบ้างที่จะแก้ไขให้ดีขนึ ้ ซึง่ ปี ก่อนก็มีการซือ้ เรือเพิ่ม
เพิ่มเส้นทาง วิ่งรถโดยสาร ซึ่งมองแล้วน่าจะไปได้ดี กระผมจึงมอง
ไปเรื่องของการลดต้น ทุน ค่า ใช้จ่า ยต่า งๆ และเพิ่มศักยภาพด้า น
การตลาด

ผูบ้ ริหารตอบข้อสอบถาม
1.นายอภิชาติ ชโยภาส ได้ชแี ้ จงว่า
จากที่ ดูตัว เลขจากหลายๆปี ที่ ผ่า นมา บริษั ท ก็ มีการพัฒ นารายได้
เพิ่มขึน้ แต่มีกาไรลดลง อาจเป็ นเพราะบริษัทได้ให้ความสาคัญในส่วน
ของ Market Share มากเกินไปเพื่อดึงฐานกลุ่มลูกค้า อีกส่วนหนึ่งที่
เห็นได้ชดั คืองานก่อสร้างในเกาะสมุยลดน้อยลง จากภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว บริษัทก็ตอ้ งขอประทานโทษที่ไม่สามารถทาให้ท่านพึงพอใจ
ต่อผลประกอบการได้ แต่ฝ่ายบริหารก็หาหยุดนิ่งไม่ หากท่าเรือท่า 45 ดอนสักเสร็จ บริษัทก็จะเร่งทาท่าเทียบเรือเกาะพะลวยเพื่อเร่งเปิ ด
เส้นทางใหม่ ซึง่ คาดหวังว่าจะเพิ่มรายได้จานวนมากให้กบั บริษัท
ในส่วนของข้อเสนอแนะเรื่องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มนั้น บริษัท
ขอน้อบรับไปพิจารณา หาแนวทางลดค่าใช้จา่ ยให้ได้มากขึน้

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดอภิปราย สอบถาม หรือเสนอข้อหารือใดเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอขอบคุณข้ออภิปรายเสนอแนะดังกล่าว และเห็นด้วยเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้มงวดกวดขันเรื่อง
การทางาน โดยเฉพาะเมื่อโรคระบาดคลี่คลายจะต้องมีแผนงานรับมือ ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เหมาะสมนัน้ และ
ขอบพระคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุม กับบริษัท ทัง้ นี ้ สิ่งที่ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ความกรุ ณาให้
ข้อคิดเห็น คาแนะนา คาติชม และคาถามต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็ นประโยชน์เป็ นอย่างยิ่งที่จะให้บริษัทนาไปคิด พิเคราะห์
พิจารณาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้บริษัทประสบความสาเร็จเจริญก้าวหน้าร่วมกันในอนาคต จึงขอขอบพระคุณผูถ้ ือหุน้ ทุก
ท่าน ณ โอกาสนี ้ และขออนุญาตปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

ปิ ดการประชุมผูถ้ ือหุน้ เวลา 16.00 น.

(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
ประธานทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

( นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ )
ผูบ้ นั ทึกกการประชุม

