


 



 

วนัท่ี 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
เรือ่ง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้  

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
2. รายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) พรอ้มแบบลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุของ 

TSD (ตอ้งน ามาในวนัประชมุ) 
3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ F53-4) 
4. ขอ้มลูบคุคลที่ไดร้บัเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
5. ขอ้บงัคบับรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
6. ค าแนะน าในการประชมุผูถื้อหุน้ 
7. ขอ้มลูกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  
8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
10. แบบขอรบัรายงานประจ าปี 2564 แบบรูปเลม่ 
11. ค าชีแ้จงกรณีการใชร้หสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี แทนการใชแ้ผน่ CD 

และการใชร้หสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 
12. มาตรการและแนวทางปฏิบตัตินส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ที่ 3 เลขที่ 227 ถนน
รชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  ้

 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.               

ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร และบรษัิทไดจ้ดัท ารายงานการประชมุแลว้เสรจ็ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชุม 
และไดน้ าสง่ใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพรท่าง
เว็บไซต ์www.rajaferryport.com ของบรษัิทแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชมุดงักลา่วไดบ้นัทกึขึน้โดยถกูตอ้งสมบรูณแ์ละครบถว้น และเห็นควรเสนอใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว(รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1.) 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานและกิจกรรมของบรษัิทท่ีไดป้ฏิบตัิงานในรอบ 1 ปีที่ผ่าน

มา ซึง่ปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2564 โดยบรษัิทไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีในรูปแบบรหสัคิว
อารโ์คด้ (QR Code) และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามสิง่ที่สง่
มาดว้ย 2 
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
(รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2.) 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : วาระนีไ้มต่อ้งไดร้บัการลงคะแนนเสยีงจากผูถื้อหุน้เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษัทซึ่งตอ้งจดัใหม้ีงบ

การเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท ปรากฎอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงาน
ประจ าปี 2564 (รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2.) ซึง่จดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทตามล าดบัแลว้ เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 
2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยงบการเงินดงักลา่วแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน
รวมของบรษัิท ในปี 2564 ที่ผา่นมา ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

 

รายการ 
(งบการเงินรวม) 

ปี 2564 
(ลา้นบาท) 

ปี 2563 
(ลา้นบาท) 

ปี 2562 
(ลา้นบาท) 

ปี 2561 
(ลา้นบาท) 

สินทรพัยร์วม 1,193 1,235 1,205 1,184 

หนีส้ินรวม 485 431 321 297 

สว่นของผูถื้อหุน้ 708 804 884 887 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 365 497 714 736 

รายไดร้วม 373 504 722 745 

ก าไรสทุธิ -110 -78 7 22 

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) -0.55 -0.39 0.04 0.12 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิอนุมัตกิารงดการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของบริษัท ไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจักตอ้ง
จดัสรรก าไรสทุธิในแต่ละปีไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท 
และบรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ในแต่ละปีในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 
ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงิน
ส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทก าหนด ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน แผนการลงทุนความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บรษัิทมีขาดทนุสทุธิประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 108.53 ลา้นบาท ขาดทนุตอ่หุน้เทา่กบั 0.54 บาท 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. ก าไรสทุธิประจ าปี (ลา้นบาท) -108.53 -74.01 27.38 12.97 

2. ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ลา้นบาท) 107.94 217.42 300.48 302.06 

3. จ  านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 200.81 200.81 191.25 191.25 

4. มลูคา่เงินปันผล (ลา้นบาท) 0 0 9.98 10.63 

5. มลูคา่เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) 0 0 0.0522 0.0556 

6. ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) -0.54 -0.37 0.14 0.07 

7. อตัราการจา่ยเงินปันผล 0% 0% 36.46% 81.99% 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิการงดการ
จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2564 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 18 ไดก้ าหนดใหก้รรมการ

ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในอตัราหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตาม
วาระ หรอืเสนอแตง่ตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระส าหรบัปี 2565 กรรมการครบก าหนดออก
ตามวาระมีดงันี ้   

 

ช่ือ ต าแหนง่ 
1 นายธงทอง จนัทรางศ ุ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2 นายอนนัต ์เกตพุิทยา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3 นายพานชิ พงศพ์ิโรดม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ

กรรมการอิสระ   
4 พลเรอืเอกนวพล ด ารงพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 
ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้ระหวา่งวนัท่ี 5 มกราคม – วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2565 ปรากฎวา่ไมม่ี
ผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายช่ือบคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

 

ดว้ยเหตนุี ้บรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่ กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นีจ้  านวนทัง้ 
4 ท่าน มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณแ์ละประวตัิการท างานที่ดี และเป็นบุคคลที่ไม่ได้
ประกอบกิจการ/เขา้เป็นหุน้สว่นหรอืกรรมการในบรษัิทเอกชนหรอืบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทศันคติที่ดีตอ่องคก์ร สามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินกิจการ
ของบรษัิท  

 

3/69



 

นอกจากนี ้ยงัมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ
สอดคลอ้งกับองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยทุธท์างธุรกิจของบริษัท จึงเห็น
ควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ลือกตัง้กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ขอ้มูลของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบออกตามวาระ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4. 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการ
ทัง้ 4 ท่าน คือ นายธงทอง จนัทรางศ ุนายอนนัต ์เกตุพิทยา นายพานิช พงศพ์ิโรดม  และพลเรือ             
เอกนวพล ด ารงพงศ  ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคล
ดงักลา่วเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของ
บรษัิท 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2565 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ร่วมกันพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2565 ตามที่
กฎหมายเก่ียวกบั พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั ไดก้ าหนดไว ้
ทัง้นี ้บริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565 ซึ่ง
รวมถึง เงินเดือน โบนสั เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิม
คือ ไมเ่กิน 5,000,000 บาทตอ่ปี โดยแบง่คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทดงันี ้
ก) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมกรรมการ
บรษัิท 
ข) คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบทา่นละ 30,000 บาทตอ่เดือนตอ่คน โดยแบง่จ่ายเป็นรายเดือน
ตามระยะเวลาที่ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 
ค) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อ
กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิทเป็นจ านวน 50,000 บาทตอ่เดือน 

 

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 – 2565 
 

รายการ 
ปี 2565 

ปี 2564 ปี 2563 
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 2564 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,200,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5,000,000 
บาทตอ่ปีที่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2565 โดยเห็นชอบก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565 ซึ่ง
รวมถึง เงินเดือน โบนสั เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิม
คือ ไมเ่กิน 5,000,000 บาทตอ่ปี โดยแบง่คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทดงันี ้   
ก) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมกรรมการ
บรษัิท 
ข) คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบทา่นละ 30,000 บาทตอ่เดือนตอ่คน โดยแบง่จ่ายเป็นรายเดือน
ตามระยะเวลาที่ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 
ค) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อ
กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิทเป็นจ านวน 50,000 บาทตอ่เดือน 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : คะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุ 
 

วาระที่ 7  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ าปี 2565 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของบริษัท ไดก้ าหนดใหท้ี่

ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท
เป็นประจ าทกุปี 

 

 ผู้สอบบัญชีทีเ่สนอแต่งตัง้มีดังนี ้
รายช่ือผู้สอบบัญชี เลขทะเบียน จ านวนปีทีส่อบบัญชีใหกั้บบริษัทฯ 

นายประวิทย ์ วิวรรณธนานตุร ์ 4917 2 ปี (ปี 2556– 2557) 
นายเทอดทอง เทพมงักร 3787 - 
นางสาวชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั 9622 3 ปี (ปี 2559-2561) 
นายบญุเกษม สารกลิ่น 11888 3 ปี (ปี 2562-2564) 

 

 

หรือผูส้อบบญัชีท่านอื่นภายในส านกังานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2565 ของบริษัทโดยก าหนดค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี (รวม
บรษัิทยอ่ย)  
ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบ ริษัท 
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชปีระจ าปีและรายไตรมาส ปี 2563-2565 

ที ่ รายละเอยีด หน่วย 
ปีทีเ่สนอ 

2565 
ปี 2564 ปี 2563 หมายเหตุ 

1 บรษัิท ทา่เรือราชาเฟอรร์ี่ จ  ากดั (มหาชน) 
 1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 640,000 640,000 640,000  

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

2 บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั่น จ ากดั 

 2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 210,000 210,000 210,000  
 2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 165,000 165,000 165,000 ไตรมาสละ 55,000 บาท  
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ที ่ รายละเอยีด หน่วย 
ปีทีเ่สนอ 

2565 
ปี 2564 ปี 2563 หมายเหตุ 

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) 140,000 140,000 140,000  
5 งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 105,000 105,000 105,000 ไตรมาสละ 35,000 บาท  

6 
งานตรวจสอบการควบคมุทั่วไปดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการควบคมุเฉพาะระบบงาน 

(บาท) 140,000 140,000 140,000  

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

 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้อบ
บญัชีดงัตอ่ไปนี ้

 นายประวิทย ์ วิวรรณธนานตุร ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 4917 

 นายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3787 

 นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยัผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 9622 

 นายบญุเกษม สารกลิน่ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่11888 
หรือผูส้อบบญัชีท่านอื่นภายในส านกังานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2565 และเห็นควรอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีในอตัราค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 จ านวน 
2,220,000 บาทตอ่ปี 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวน 20,000,000 หุ้น 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ตามที่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2564 ให้
ด  าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 
200,811,609 บาท เป็น  220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็น
จ านวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท โดย
จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยวตัถปุระสงค ์เพื่อใชใ้นการขยายกิจการในอนาคตของบรษัิทและ/หรอืบรษัิทยอ่ย 
และเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ ทัง้นี ้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักลา่วในคราวเดียวกนัหรือ
หลายคราวก็ได ้รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและ
เง่ือนไขต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมทัง้การลงนามในเอกสาร
และสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และการด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวเนื่องกบัการ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้โดยรวมถึงการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย(โปรดดแูบบรายงานการเพิ่มทุน
ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 3.)  
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โดยตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุฉบบัท่ี ทจ. 72/2558 เรือ่ง การขออนญุาตและ
การอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 (รวมถึงฉบบั
ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งเสนอขายหุน้ที่ไดร้บัอนญุาตใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่เกินสิบสองเดือนนบัตัง้แต่วนัที่ที่
ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่
ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะตอ้งไม่เป็นการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลที่มีความเก่ียวโยง
กนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่
เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูล
และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 รวมทัง้ราคาที่จะ
เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัตอ้งไมเ่ขา้ขา่ยเป็นราคาต ่าตามเกณฑร์าคาของส านกังาน ก.ล.ต. 
ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้
บรษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (รวมถึงฉบบัที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และ
ประกาศ ส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สจ.39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการ
ก าหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่า โดยราคาตลาดที่ใช้
ในการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้
วนัท าการติดตอ่กนั ก่อนวนัแรกที่บรษัิทจะเสนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

 

โดยเมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2564 บริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุของบริษัทจากเดิม 200,811,609 
บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุน้จดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวน 20,000,000 
หุน้ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 
เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จะครบก าหนดในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ 
มิไดม้ีการจัดสรรหุน้เพิ่มทนุดงักล่าว จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาขยาย
ระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทออกไปอีก 1 ปี สิน้สดุวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2566  โดยใชเ้ง่ือนไขตา่งๆ ของการจดัสรร รวมถึงการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิท
มีอ านาจด าเนินการตา่งๆในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเช่นเดียวกบัที่เคยอนมุตัิไวโ้ดย
ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิขยายระยะเวลา
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 
20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งจะครบก าหนดในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565 เพื่อเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยใหข้ยายระยะเวลา
ออกไปอีก 1 ปี สิน้สดุวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 โดยใชเ้ง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจด าเนินการต่างๆในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษัิทเช่นเดียวกบัท่ีเคยอนมุตัิไวโ้ดยที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 
2564 ทกุประการ 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : คะแนนเสยีงสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบรษัิท รวมถึงการลงทนุในดา้นตา่ง ๆ ในอนาคต และใชเ้ป็นเงินทนุ
หมนุเวียนของบรษัิทจึงขอใหพ้ิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทจ านวนไม่เกิน 
800 ลา้นบาท โดยรายละเอียดของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายเบือ้งตน้ มีดงันี ้

 

วตัถปุระสงค ์ : เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในดา้นต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท 

ประเภท : หุน้กูท้กุประเภท / ทกุชนิด (เวน้แตหุ่น้กูแ้ปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ 
ชนิดทยอยคืนเงินตน้ หรอืคืนเงินตน้ครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกนั 
มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ หรือเป็นหุน้กู้อนุพันธ์ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

จ านวนเงินรวม : มลูคา่รวมของหุน้กูก้  าหนดไวไ้ม่เกิน 800 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หรือในเงินสกุลอื่นใน
จ านวนที่เทียบเทา่ 

ทัง้นี ้บรษัิทสามารถออกและเสนอขายขายหุน้กูเ้พิ่มเติม และ/หรอื ออกและเสนอขายหุน้กู ้เพื่อ
ทดแทนหุน้กูเ้ดิมที่มีการไถ่ถอนไปแลว้ได ้ภายในวงเงินดงักลา่ว โดยหุน้กูท้ี่บริษัทออกจ าหน่าย
แลว้ในขณะใดขณะหนึง่จะตอ้งมีจ านวนเงินไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว 

อาย ุ : ส าหรบัหุน้กู้ระยะสัน้ไม่เกิน 270 วนั และส าหรบัหุน้กูร้ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

การเสนอขาย : เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ใหแ้ก่นกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทนุ
สถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกัน หรืออาจเสนอขายเป็น
โครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรือเป็นรายครัง้ก็ได้ ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ส  านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื กฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งที่มีผล
ใชบ้งัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหุน้กูท้ี่ออกในแตล่ะครัง้ 

เง่ือนไขอื่นๆ : ขอ้จ ากดัและเง่ือนไขอื่นๆ ของหุน้กู ้เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้กูท้ี่จะออกในแต่ละคราว มลู
คา่ที่ตราไว ้ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย อตัราดอกเบีย้ การแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้วิธีการออกและ
เสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนก าหนด การจด
ทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถา้มี) และอื่นๆ ใหอ้ยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ที่จะ
พิจารณาก าหนดตอ่ไป 
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ทัง้นี ้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิท และ/
หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือ บคุคลที่ไดร้ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ ในการก าหนด
หรอืเปลีย่นแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละ
ประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ ใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็น และ
เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กู้ในแต่ละคราว ใหส้  าเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด และรวมถึงการมีอ านาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการ
จ าหน่ายและรบัประกันการจัดจ าหน่าย  และ/หรือสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือของผูอ้อก
หลกัทรพัย ์และ/หรอื บคุคลอื่นใด ในกรณีที่จะตอ้งมีการแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง หรือใน
กรณีอื่นใดตามที่ เห็นควรการเข้าท าและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู ้
(Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement) และ/หรือ สญัญาอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง การจดัท า การลงนาม และการยื่นค าขอและเอกสารต่าง ๆ กบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และนิติบคุคล และ/หรอื บคุคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอ
ขายหุน้กูข้องบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 800 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขาย
ดงักลา่วขา้งตน้ 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : คะแนนเสยีงสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 

ดังนัน้ บริษัทขอแจ้งใหท้ราบว่า บริษัทไดก้ าหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 
เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ท่ี 3 เลขที่ 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัที่             
10 มีนาคม 2565 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทกุท่านเขา้รว่มประชุมโดยพรอ้มเพรียงกันตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว หาก             
ผูถื้อหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือ
ในหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมานีแ้สดงตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทเพื่อลงทะเบียนก่อนเริม่การประชมุ 

นอกจากนีเ้พื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดแ้ละมี
ความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการของบริษัทลงมติแทน ผูถื้อหุน้สามารถเลือกมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการของบริษัทดงัมี
รายช่ือและขอ้มลูของกรรมการผูร้บัมอบฉนัทะตามที่สง่มาพรอ้มนี(้รายละเอียดสิ่งที่สง่มาดว้ย 7.) และสง่หนงัสือมอบฉนัทะ
ดงักลา่วพรอ้มเอกสารประกอบมายงัเลขานุการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 281 ซอยสทุธิพงศ ์1 แขวง
รชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ก่อนวนัที่ 28 เมษายน 2565 ทัง้นี ้เพื่อใหท้่านผูถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุ
จากการประชุมและเป็นประโยชนต์่อคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารในการเตรียมชีแ้จงในวันประชุมผูถื้อหุน้ ท่านผูถื้อหุน้
สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม(ก่อนวันที่ 28 เมษายน 2565) ที่เลขานุการบริษัททาง Email: 
IR@rajaferryport.com หรือ law@rajaferryport.com หรือโทรสาร 02-277-8511 สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ 02-277-4488 ต่อ 
401 หรอื 505 
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ดว้ยความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อเป็นการ
ปอ้งกนัและลดความเสีย่งจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
ของบรษัิทและสง่ค าถามลว่งหนา้มายงับรษัิทแทนการเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง ทัง้นี ้ในการจดัสถานที่ประชุมจ าเป็นตอ้งจดั
ใหม้ีระยะหา่งในทกุจดุ ซึง่จะท าใหจ้ านวนที่นั่งในหอ้งประชุมมีจ านวนจ ากดั และบริษัทตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการและแนวทาง
ปฏิบตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั โคโรนา 2019 อยา่งเครง่ครดั จึงอาจท าใหเ้กิด
ความลา่ชา้ในการคดักรองและลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ บรษัิทตอ้งขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี  ้

 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
  
 

(ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ)ุ 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ บรษัิทน าสง่รายงานประจ าปี 2564 ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบรหสัคิวอารโ์คด้(QR Code) พรอ้มแบบลงทะเบียน 
ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีความประสงคข์อรบัรายงานประจ าปี 2564 ในลกัษณะถ่ายส าเนา กรุณาแจง้ความประสงคพ์รอ้มเขียนช่ือ 
ที่อยู่ สง่ไปรษณีย ์ตามแบบในสิ่งที่สง่มาดว้ย 10 แลว้สง่ไปรษณียม์าที่ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ ากดั (มหาชน) ที่อยู่ 281 
ซอยสทุธิพงศ ์1 แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หากมีขอ้สงสยัประการใดติดต่อ ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์02-277-4488 ตอ่ 505 หรอืเลขานกุารบรษัิท โทรศพัท ์02-277-4488 ตอ่ 401 

10/69



 
   

สิ่งที่แนบมาดว้ย 1 
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

1/25 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 
ของ 

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

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

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 
โดยบริษัทไดม้อบหมายให ้นางสาวกนกทิพย ์เจริญรศัมี  รบัหนา้ที่เป็นพิธีกรผูด้  าเนินรายการ และเริ่มตน้ดว้ย

การแจง้มาตรการและแนวทางปฏิบตัิตนส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  
ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา  2019 (COVID-19) บรษัิทฯ จึงขอแจง้ใหท้ราบ

ถึงแนวปฏิบตัิตนในการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 โดยขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1 บรษัิทฯ ไดจ้ดัที่นั่งใหม้ีการเวน้ระยะหา่งรศัมีอย่างนอ้ย 1.5 เมตร และรองรบัผูเ้ขา้รว่มประชุมไม่เกิน 20 ที่นั่ง 
โดยไม่มีพืน้ที่รองรบัผูต้ิดตาม และกรณีที่นั่งเต็ม ท่านผูถื้อหุน้ที่มาทีหลงัและมิไดส้  ารองที่นั่งลว่งหนา้ไวจ้ะไม่สามารถ
เขา้พืน้ที่การประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทฯจะขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้ดงักล่าวใชว้ิธีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
บรษัิทฯ เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุแทน  

2 บรษัิทไดต้ัง้จดุคดักรองและตรวจวดัอณุหภมูิรา่งกายของผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุท่านบริเวณดา้นหนา้สถานที่จดั
ประชุม และขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมเวน้ระยะห่างทางสงัคมระหว่างกนั  (Social Distancing) อย่าง
นอ้ย 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 บรษัิทฯ จึงไมจ่ดัเตรยีมไมโครโฟน หากทา่นผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม บริษัท

ฯ ขอความกรุณาใหท้า่นเขียนขอ้ซกัถามบนกระดาษ  
5 บรษัิทไมอ่นญุาตใหร้บัประทานอาหารและเครือ่งดื่มในบรเิวณสถานท่ีประชมุ เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงจากการ

แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั 
จึงขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ทกุท่านปฏิบตัิตนตามแนวทางมาตรการดงักลา่วดว้ย

ความเครง่ครดั 
ล าดบัตอ่ไป ขออนญุาตแนะน าขอ้มลูเบือ้งตน้ของบรษัิทใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ ดงันี ้

- บรษัิทมีทนุจดทะเบียนจ านวน   200,812,238 บาท 
- ทนุช าระแลว้    200,811,609 บาท 
- แบง่ออกหุน้สามญัจ านวน   200,811,609  หุน้ 
- มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ        1 บาท 
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โครงสรา้งการบรหิาร ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษัิท โดยมีศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ ุด ารงต าแหนง่ 
ประธานกรรมการบรษัิท และนายอภิชาติ ชโยภาส ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอื่นๆ รวมทัง้สิน้ 
10 ทา่น เป็นผูก้  าหนดนโยบาย ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธใ์นการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ   

โดยมีคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่เรียกว่า  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 2 ชุด คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

พรอ้มทัง้ การบริหารงาน บริษัทยังไดม้ีคณะกรรมการ ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ รบัผิดชอบบริหารงานอีก 5 
สายงาน ไดแ้ก่ สายงานปฏิบตัิการท่าเรือและเดินเรือ สายงานพฒันาธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงาน
แผนงานบญัชีและการเงิน  และสายงานอ านวยการ เพื่อเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนแผนงานใหบ้รรลเุป้าหมาย ตาม
ยทุธศาสตรท์ี่บรษัิทไดว้างไว ้ 

ในการประชมุในวนันีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มการประชมุดงันี  ้
จ านวนผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง และรบัมอบฉนัทะมาเขา้รว่มการประชุมรวม 32 รายนบัรวมจ านวนหุน้ได ้

134,964,470 หุน้ คิดเป็น 67.2093% ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดของบรษัิท เป็นอนัครบองคป์ระชมุ  
โดยองคป์ระชมุตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดไวว้่าตอ้งมี

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ที่
จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมดของบรษัิท 

เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  ในสว่นของการออกเสยีงลงคะแนน  และระเบียบการปฏิบตัิในการ
ประชมุ  บรษัิทฯจึงขอเรยีนชีแ้จง วิธีการนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้  ซึง่จะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ พรอ้มทัง้กฎเกณฑข์องที่ประชุม 
เพื่อใหก้ารประชมุด าเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ตามกฏระเบียบและขอ้บงัคบัดงัตอ่ไปนี  ้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ถือ  ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย /ไม่เห็นดว้ย/ หรืองด
ออกเสยีง อยา่งใดอยา่งหนึง่ในแตล่ะวาระ และไมส่ามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระได ้ เวน้แต่ในกรณี
ของผูถื้อหุน้ต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย  ให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยก
ลงคะแนน  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนน
เท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถือ โดยใชใ้บลงคะแนนที่ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่
กลา่วขา้งตน้ จะถือการลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

2. ในการนบัคะแนนเสียง  จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
เท่านัน้ โดยใหผู้ถื้อหุน้ที่ไดอ้อกเสียง  ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  ใหย้กมือขึน้ เพื่อที่เจ้าหนา้ที่จะเดินไปเก็บใบ
ลงคะแนนมาบนัทกึและสรุปผลใหท้ราบตอ่ไป และในการนบัคะแนนในครัง้นีม้ี  นายธนกฤต ขนัธค์ามโภชก ์เป็นพยาน
ในการนบัคะแนน เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นการนบัคะแนน ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้
เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไมใ่ช่การลงคะแนนแบบลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมดเพื่อให้
เกิดความโปรง่ใส 

3. เพื่อใหบ้รษัิทมีการปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ที่ดี ดงันัน้ บริษัทจะเก็บ
บตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  ทัง้ในกรณี  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง  ทัง้นี ้ ขอให้
ทา่นผูถื้อหุน้กาเครือ่งหมายถกูลงในชอ่งเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง พรอ้มลงนามในบตัรลงคะแนนแลว้ขอให้
ยกมือขึน้ จากนัน้ จะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน  เพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงว่ามีผูถื้อ
หุน้  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจ านวนเท่าไหร่  และเจา้หน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนท่ี
ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยในภายหลงัทัง้หมด ส าหรบัท่านผูร้บัมอบฉนัทะที่ไม่ไดร้บับตัรลงมติตัง้แต่ลงทะเบียนนัน้ 
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หมายความว่า ผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้แลว้  โดยมติดงักลา่วจะระบไุวส้อดคลอ้งกบัมติที่ผู้
ถือหุน้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วแลว้ 

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ  จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับระเบียบวาระ
นัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการซกัถามกรุณา เขียนช่ือและนามสกลุ และค าถาม หรอืแสดงความ
คิดเห็น ในแบบฟอรม์ข้อสอบถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดท าบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือ
ความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาใหส้อบถามหรือใหค้วามเห็นในวาระอื่นๆ 
ในช่วงทา้ยของการประชมุ 

ก่อนที่จะเริ่มประชุม พิธีกรกล่าวแนะน า ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีและที่
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 กรรมการสรรหาและพิจารณา

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

โดยมีกรรมการบรษัิทเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 9 ทา่น จากคณะกรรมการบรษัิททัง้หมด 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 
 

พิธีกรไดก้ลา่วเชิญ ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จันทรางศ ุประธานกรรมการบริษัทท าหนา้ที่เป็นประธานในที่
ประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สูก่ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
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ประธานฯ ไดก้ลา่วสวสัดีตอ้นรบัผูถื้อหุน้ทกุทา่นท่ีเขา้รว่มการประชุม เป็นอีกครัง้หนึ่งที่จะไดม้ีโอกาสไดเ้ขา้
ประชมุเพื่อชีแ้จงและหารอืรว่มกนั ดว้ยภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) บรษัิทฯมีความตระหนกัและหว่งใยต่อสขุภาพ และความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุท่าน  จึงขอใหผู้เ้ขา้รว่ม
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ทกุทา่น ปฏิบตัิตนตามแนวทางมาตรการท่ีก าหนดในการประชุมในวนันี ้จึงขอท า
การเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตามระเบียบวาระท่ีไดก้ าหนดไวด้งัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดจ้ดัขึน้เมื่อ

วนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท์ ชัน้ที่ 2 เลขที่ 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวง
รชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมแลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วัน
ประชุมฯ และไดน้ าส่งใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต ์
www.rajaferryport.com ของบรษัิทแลว้ 

โดยบริษัทไดจ้ดัสง่ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้
ปรากฏรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมไปทีละหนา้ รวมทัง้หมด 20 หนา้ 
เริม่จากหนา้แรก ไปจนถึงหนา้สดุทา้ย และประธานฯไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่าตอ้งการสอบถามหรือเสนอใหข้อ้คิดเห็นใด
หรอืไม ่ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม หรอืเสนอแนะเรือ่งใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรท าการนบัคะแนน 
พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ในวาระพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563

จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้รว่มประชุมและมี
สทิธิออกเสยีง 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่             

30 กรกฎาคม 2563  ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(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 ้นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน 

รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาวา่  เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานและกิจกรรม

ของบริษัทที่ไดป้ฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 โดยบริษัทไดจ้ัดท ารายงาน
ประจ าปีในรูปแบบรหสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ตามสิ่ง
ที่สง่มาดว้ย 2 
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โดยในรอบปีที่ผา่นมา ปี 2563 จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
บรษัิทไดท้ าการออกโปรโมชั่นเพื่อสง่เสรมิการขาย กระตุน้การใชบ้รกิาร อาทิเช่น  

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 
- สง่เสรมิการขาย โชวบ์ตัรรบัสิทธ์ิ สว่นลดพิเศษเพียงแสดงบตัรนกัเรียน/นกัศึกษา ท่ีเคานเ์ตอรจ์ าหน่ายบตัร

โดยสาร รบัสทิธ์ิสว่นลดพิเศษ 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 บรษัิท อารพ์ี ทรานสปอรต์ จ ากดั รถเช่าเหมาไปสง่ถึงที่ รอบเกาะสมุย หินตาหินยาย ละไม เฉวง 
สนามบิน บางรกั บอ่ผดุ แมน่ า้ หนา้ทอน เช่าเหมา 750 บาท/10 ที่นั่ง 

- โปรโมชั่น บริษัท อารพ์ี ทรานสปอรต์ จ ากดั 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 ผา่น www.rajaferryport.com Raja Ferry Mobile Application จดุจ 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 
- สรา้งหลกัผกูเรือ ดอนสกั อนัเป็นประโยชนใ์นการจอดเรือเทียบท่า เพื่อซ่อมบ ารุง และลดการจอดเรือลอย

ล ากลางทะเล เพื่อประหยดัน า้มนัเชือ้เพลงิและความปลอดภยั 
- โครงการทา่เรอือีก 2 ทา่ ทา่ 4-5 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบ้ริการ ท าใหส้ามารถเดินเรือใหบ้ริการ

ไดส้ะดวกรวดเรว็มากขึน้ และเพื่อรองรบัเสน้ทางการเดินเรอืใหม่  
ผลประกอบการปี 2563 
ในสว่นผลประกอบการในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายไดร้วม 503.68 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2562 จ านวน 722.05 

ลา้นบาท 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 
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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 
 

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

 

นายอภิชาติ ชโยภาส น าเสนอขอ้มลูใหท้ราบเพิ่มเติมวา่ จากผลกระทบที่ส  าคญัจากปัญหาโรคติดต่อรา้ยแรงโค
วิด-19 ที่สง่ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างรุนแรงนัน้ ดว้ยบริษัทไดค้าดหวงักบัธุรกิจใหม่การขนขยะขา้ม
ระหว่างเกาะ ปรากฏว่า เรือราชา 4 ตอ้งมาประสบอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติท าใหผู้โ้ดยสารขาดหายไปช่วงหนึ่ง 
ประกอบกบัในปี 2563 เป็นปีที่การท่องเที่ยวแย่ที่สดุผูโ้ดยสารลดนอ้ยลง จากเดิมที่ประมาณการไวป้ระมาณ 1.3-1.4 
ลา้นคนตอ่ปี แตปี่ที่ผา่นมาผูโ้ดยสารนอ้ยลงเป็นอย่างมาก มีผูโ้ดยสารมาใชบ้ริการทัง้ปีเพียง 0.7 ลา้นคนต่อปี และอีก
ปัจจยัหนึ่งคือสายการบิน ปัจจุบนัมีการใหบ้ริการสายการบินลดนอ้ยลง สว่นสายการบินระหว่างประเทศยงัคงจ ากัด
ดว้ยมาตรการการปอ้งโรคติดตอ่รา้ยแรง 

ในปี 2563 บริษัทใหบ้ริการเดินเรือลดลงอย่างมาก เนื่องจากผูโ้ดยสารลดนอ้ยลง จากเดิมที่เคยใหบ้ริการ
ประมาณ 40-50 เที่ยวต่อวนั เหลือประมาณ 20-30 เที่ยวต่อวนั แต่อย่างไรก็ดี ในสว่นของโลจิสติกสก็์ยงัสรา้งรายได้
ใหก้บับรษัิทตอ่เนื่อง แมว้า่จ านวนรถยนตท์ี่มาใชบ้รกิารจะลดนอ้ยลงบา้ง 

ในสว่นของการพฒันา บรษัิทก็ยงัไดร้บัความไวว้างใจจากสถาบนัการเงิน ในการลงทนุสรา้งทา่เทียบเรือท่า 4-5 
ดอนสกั ซึง่ใกลจ้ะแลว้เสรจ็ คาดว่าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 นีจ้ะไดใ้ชง้าน และอีกแผนงานหนึ่งที่บริษัทด าเนินงาน
ต่อเนื่องมาไม่ต ่ากว่าสองปี คือการขออนุญาตสรา้งท่าเทียบเรือเกาะพะลวย ซึ่งเป็นเกาะหนึ่งที่ใหญ่มากในจังหวัด
สรุาษฏรธ์านี ซึง่ปัจจบุนับรษัิทไดร้บัใบอนญุาตปลกูสรา้งสิง่ลว่งล า้ล  าน า้เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 

สว่นการวางแผนงาน บรษัิทจะตอ้งพิจารณาผลการฉีดวคัซีนปอ้งกนัไวรสัโคโรนา 2019 เป็นส าคญั หากการฉีด
ไปเป็นตามแผนงานของภาครฐั คงไดเ้ห็นการฟ้ืนตวัของธุรกิจของบรษัิทประมาณไตรมาสที่ 3-4 ของปีนี ้และหากมีการ
เปิดประเทศคาดการณไ์ดว้า่รายไดข้องบรษัิทจะกลบัมาเป็นเช่นเดิมอยา่งแนน่อน  

สว่นการบริงานภายใน บริษัทยงัมีสภาพคล่องและความเขม้แข็งทางการเงินในการบริหารงานและการดูแล
พนกังานได ้แต่อย่างไรก็ดี ก็ตอ้งปรบัลดค่าใชจ้่ายบางสว่นเพื่อรกัษาสภาพคลอ่งของบริษัท ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา 
บรษัิทพนกังานและผูบ้รหิารก็ยอมลดเงินเดือนเพื่อลดคา่ใชจ้่ายใหก้บับรษัิท  

คูแ่ขง่ทางการคา้ตา่งๆก็ไดร้บัผลกระทบ บางรายหยดุใหบ้รกิาร บางรายใหบ้ริการแต่ละวนันอ้ยมาก  จึงขอใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2563 ตามที่ไดน้  าเสนอดงักลา่ว 

 
 
 
 

16/69



 
   

สิ่งที่แนบมาดว้ย 1 
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

7/25 

 

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 เรือขึน้คาน จะมีค่า
เสื่อมราคา(Depreciation) ค่าใชจ้่ายเรือขึน้คานจะถูกตดัจ าหน่าย
เป็นคา่ใชจ้า่ยตลอดอายกุารใหป้ระโยชนจ์นกระทั่งมีการซอ่มเรือครัง้
ใหญ่ต่อไป ซึ่งอายุการตัดจ าหน่ายสูงสุดไม่เกิน 3 ปี เน่ืองจากเรือ
บริษัทเป็นเรือเก่า 2.2 ค่าใชจ้่ายอุปกรณค์วามปลอดภัยของเรือ ที่
จะตอ้งปรบัเปลี่ยนใหไ้ดต้ามมาตรฐานใหม่ ไม่ว่าจะเป็น GPS แพชู
ชีพที่ต ้องเปลี่ยนใหม่ ซึ่งฝ่ายบริหารพยายามควบคุมค่าใช้จ่าย
ดงักลา่ว ซึง่หนึ่งในทางออก อาจจ าเป็นจะตอ้งตอ่เรอืใหมใ่นอนาคต 
4.6 บรษัิทนอ้มรบัไปพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป 
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ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งใดเพิ่มเติม  
ประธานฯ จึงสรุปใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ผูบ้รหิารไดน้ าเสนอผลการด าเนินงานภายใตว้ิกฤติปัญหาเรือ่งโรคระบาด

รา้ยแรงโควิด-19 ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ภาคธุรกิจการทอ่งเที่ยวอยา่งรุนแรง และไดต้อบค าถามเพื่อชีแ้จงตา่งๆใหข้อ้มลูผูถื้อ
หุน้เพื่อใหค้ลายขอ้สงสยั อีกทัง้ ผูถื้อหุน้ยังไดแ้สดงความเป็นห่วงบริษัทและแนะน าแนวทางต่างๆใหบ้ริษัทน าไป
พิจารณา โดยคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารนอ้มรบัค าแนะน าตา่งๆไปพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป  

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าวาระดงักลา่วนี ้เป็นวาระพิจารณาเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงใน
วาระท่ี 2 นี ้

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 ตามที่บริษัทไดร้ายงานขอ้มูล

ขา้งตน้ 
 

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

ใหท้ี่ประชมุทราบในวาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2563 แลว้ ซึง่งบการเงินประจ าปี 
2563 ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามล าดบั
แลว้ ในวาระดงักลา่วนี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูที่เพียงพอประกอบการตดัสนิใจในวาระท่ี 3 นี ้บรษัิทจึงเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามอีกครัง้หนึง่ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใดเพิ่มเติมประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 
พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 นี ้จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 134,964,571        100 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0          0 
3. งดออกเสียง 0          0 
4. บตัรเสีย 0          0 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิ
ปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ัดการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน 
รายงานวาระพิจารณาอนมุตัิการงดการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบั
ผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2563 ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

นายชาคริต โอภาสอุดม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจกัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิในแต่ละปีไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า 
รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

19/69



 
   

สิ่งที่แนบมาดว้ย 1 
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

10/25 

 

และบรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ในแต่ละปีในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัจาก
หกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะของบรษัิท และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่
บริษัทก าหนด ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน 
แผนการลงทนุความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีขาดทนุสทุธิประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
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 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผล
ประกอบการขาดทนุ จากปัจจยัหลายๆดา้น ไมว่า่ดว้ยเศรษฐกิจ และปัญหาโรคติดตอ่รา้ยแรง ดงันัน้ บริษัทจึงขอเสนอ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ พิจารณาการงดการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผล
การด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2563 ตามที่น  าเสนอดงักลา่ว 

โดยความเห็นคณะกรรมการ  เห็นชอบใหเ้สนอตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนมุตัิการงดการจดัสรรก าไร
สทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 ตามที่
น  าเสนอดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดเ้ขา้รว่มประชมุซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ตอ่วาระพิจารณานี ้และไม่มีผู้
ถือหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการงดการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 นี ้จะตอ้งไดร้บัการ
รบัรองดว้ยเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติที่ประชุม  
ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบอนมุตัิการงดการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงด

จ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 134,964,571        100 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0          0 
3. งดออกเสียง 0          0 
4. บตัรเสีย 0          0 
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รายงานวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบ

ก าหนดออกตามวาระ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
นายชาคริต โอภาสอุดม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ

ขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 18 ไดก้ าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
ในอตัราหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม
วาระ หรอืเสนอแตง่ตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระส าหรบัปี 2564 กรรมการครบก าหนดออกตามวาระมีดงันี ้   

1  

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

4  

 

ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการลว่งหนา้ระหว่างวนัที่ 13 มกราคม – วนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2564 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายช่ือ
บคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

5  

ดว้ยเหตุนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้  เห็นว่ากรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นี ้
จ  านวนทัง้ 3 ท่าน มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณแ์ละประวตัิการท างานที่ดี  และเป็นบุคคลที่ไม่ไดป้ระกอบ
กิจการ/เขา้เป็นหุน้สว่นหรอืกรรมการในบรษัิทเอกชนหรอืบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็น
การแข่งขนักับบริษัทฯ รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่าง
เพียงพออนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี ้ยงัมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมตามพระราชบญัญัติ
บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยทุธท์างธุรกิจของ
บรษัิท จึงเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ลอืกตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตอ่อีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ขอ้มลูของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออก
ตามวาระ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4. 

จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้โปรดพิจารณา แตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเขา้
ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทตอ่อีกวาระหนึง่ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ เพื่อใหเ้ป็นการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการที่ดี และใหผู้้
ถือหุน้ลงคะแนนไดอ้ยา่งอิสระ ขอใหก้รรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและเสนอแตง่ตัง้ใหมท่ี่ไดเ้ขา้รว่มการประชุม
ในครัง้นี ้ขออนญุาตออกจากหอ้งประชมุเป็นการชั่วคราวจนกวา่จะมีลงมติในวาระการประชมุนีเ้สรจ็สิน้ 

ประธานฯ แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่า รายละเอียดของกรรมการบริษัทที่น  าเสนอแต่งตัง้ทัง้ 3 ท่าน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่แนบมาดว้ย 4. จึงขอเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณา
ดงักลา่วนี ้ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด และเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการที่ดี และให้เพื่อผู้
ถือหุน้ไดล้งคะแนนเสยีงอยา่งอิสระ ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรท าการนบัคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการ
ที่ตอ้งออกตามวาระเป็นรายบคุคล 
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พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ส าหรบัการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ครบก าหนดออกตามวาระนี ้จะท าการลงคะแนนมติแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะตอ้ง
ไดร้บัการรบัรองดว้ยเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

โดยขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ ลงมติแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
 
 

1. กรรมการทา่นแรก นายชาตร ีศิรพิานิชกร 
มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นายชาตรี ศิริพานิชกร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

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

 

2. กรรมการทา่นท่ีสอง นายวงศกร พิธุพนัธ ์
มติที่ประชุม  
ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายวงศกร พิธุพนัธ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

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

 
3. กรรมการทา่นท่ีสาม นายอภิชนม ์ชโยภาส 
มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ นายอภิชนม ์ชโยภาส กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 133,660,447 99.0337 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 1,304,124 0.9662 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 
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วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาคริต โอภาสอดุม รายงานวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจ าปี 2564 ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รว่มกนัพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษัิทประจ าปี 2564 ตามที่กฎหมายเก่ียวกบั พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดัไดก้ าหนดไว ้

บริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน 
โบนสั เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดย
แบง่คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทดงันี ้

ก) คา่เบีย้ประชมุกรรมการตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุกรรมการบรษัิท 
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตาม

ระยะเวลาที่ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 
ค) คา่เบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการที่เขา้รว่ม

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 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,488,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทต่อปีที่ไดร้บัการอนมุตัิ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยเห็นชอบก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท ในปี 2564 ซึง่รวมถึง 
เงินเดือน โบนสั เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ตอ่ปี ตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ครบั 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงักลา่วนี ้
ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จง 

1. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดเ้สนอเนะดงันี ้
ตามที่บรษัิทรายงานขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ที่
ไดจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่เกินวงเงิน 5 ลา้นบาทนัน้ ก็
เป็นการควบคุมที่ ไม่เ กินวงเงินซึ่งเป็นสิ่งที่ดี  แต่ข้าพเจ้าฯ มี
ความเห็นวา่เป็นโอกาสที่ดี ถา้เราจะปรบัลดวงเงินลงมาเพื่อใหเ้ห็น
วา่บรษัิทมีความพยายามควบคมุคา่ใชจ้่าย จงึขอใหล้องพิจารณา 

1.นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายวา่ 
ทา่นประธานฯไดแ้สดงความเสียสละดว้ยการลดคา่ตอบแทนตัง้แต่
เดือนเมษายน ปีที่ผ่านมา และกรรมการอีกหลายท่านก็ไดเ้สียสละ
เช่นเดียวกัน รวมทัง้ผูบ้ริหารและพนักงานก็ลดเงินเดือนทัง้ปีเพื่อ
ประคบัประคองบริษัทใหฝ่้าวิกฤติโควิด-19ใหไ้ด ้อย่างไรก็ดี ตอ้ง
ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูส  าหรบัขอ้เสนอแนะดงักลา่ว 
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ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 
 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจ าปี 2564 นี ้จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ        
ผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุ 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบีย้ประชุม 

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

ก) คา่เบีย้ประชมุกรรมการตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุกรรมการบรษัิท 
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตาม
ระยะเวลาที่ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 
ค) คา่เบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการที่เขา้รว่ม
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 ้นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ัดการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน 

รายงานวาระพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2564 ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
 

นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั 
และขอ้บงัคบัของบรษัิท ไดก้ าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบ
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 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
ของบรษัิทโดยก าหนดคา่ตอบแทน เป็นจ านวนเงิน 2,220,000 บาทตอ่ปี (รวมบรษัิทยอ่ย)  
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ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นไดเ้สียกับบริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ 
หรอื 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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีดงัรายช่ือที่น  าเสนอขา้งตน้ หรือผูส้อบบญัชีท่านอื่นภายในส านกังานเดียวกนั แห่งบริษัท  
พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 และเห็นควรอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีในอตัราค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2564 จ านวน 2,220,000 บาทตอ่ปี คงเดิม ตามที่ไดน้  าเสนอดงักลา่ว 

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไดเ้ขา้รว่มประชุมซกัถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาพิจารณา
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2564  ตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 
พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประจ าปี 2564 นี ้จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัจิากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุ 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนีจ้าก บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบ

บญัชีประจ าปี 2564 

 นายประวิทย ์ วิวรรณธนานตุร ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 4917 

 นายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3787 

 นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยั ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 9622 

 นายบญุเกษม สารกลิน่ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 11888 
หรอืผูส้อบบญัชีทา่นอื่นภายในส านกังานเดียวกนั แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 

2564 ของบรษัิท และอนมุตัิคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 จ านวนเงิน 2,220,000 บาทตอ่ปี(รวมบรษัิทย่อย) ดว้ยคะแนน
เสยีงดงันี ้
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มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

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

 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียน 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ัดการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน 

รายงานวาระพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
 

นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชมุพจิารณาวา่ ตามที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษัิท
ฯ เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิจา่ยปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในอตัรา 20 หุน้สามญั
เดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล (หากมีเศษของหุน้จากการค านวณ ใหต้ดัเศษหุน้ดงักลา่วทิง้) หรอืคิดเป็นจ านวนไมเ่กิน 9,562,487  
หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรอืคิดเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 9,562,487  บาท  

โดยบริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทนุดงักลา่วจากเดิม 191,249,751  บาทหรือ 191,249,751 หุน้ 
เป็นจ านวน 200,812,238 บาท หรือ 200,812,238 หุน้ โดยการออกหุน้สามัญใหม่จ านวน 9,562,487 หุน้ต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 7 สงิหาคม 2563 และเมื่อวนัที่ 28 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ไดด้  าเนินการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้เป็น 200,811,609 บาทหรือ 200,811,609 หุน้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวง
พาณิชย ์โดยไดจ้ดัสรรการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ านวน 9,561,858 หุน้คงเหลือหุน้สามญัที่ไม่ได้
จดัสรรจ านวน 629 หุน้ 

จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้โปรดพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 200,812,238  บาท เป็น 
200,811,609 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัมิไดจ้ดัสรรจ านวน 629 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูค่ารวม 
629 บาท ตามที่น าเสนอดงักลา่ว 

โดยความเห็นของที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทตอ่วาระนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบใหน้ าเสนอตอ่
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุ ตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ 

 

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไดเ้ขา้รว่มประชุมอภิปราย ซกัถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณา
พิจารณาการลดทนุจดทะเบียน ตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ และไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด  

ประธานฯ จึงอธิบายเพิ่มเติมใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า การพิจารณาลดทนุในวาระนีเ้ป็นเรื่องที่สืบเนื่องต่อเนื่อง
จากการจ่ายปันผลเป็นหุน้ เมื่อคราวการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ที่ผา่นมา ในอตัรา 20 หุน้สามญัเดิมตอ่ 1 
หุน้ปันผล โดยคงเหลอืหุน้จดทะเบียนที่ยงัมิไดจ้ดัสรรจ านวน 629 หุน้ บริษัทฯจึงขอลดทนุจากทะเบียนดว้ยการตดัหุน้
จดทะเบียนที่ยงัมิไดจ้ดัสรรจ านวน 629 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 629 บาท จึงขอใหท้ี่ประชุมโปรดให้
การพิจารณา และขอใหพ้ิธีกรด าเนินการนบัคะแนน 
 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทจากทนุ
จดทะเบียน จาก 200,812,238  บาท เป็น 200,811,609 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัมิไดจ้ดัสรรจ านวน 629 
หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มูลค่ารวม 629 บาท จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงสามในสี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จาก 200,812,238  บาท 

เป็น 200,811,609 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดจ้ดัสรรจ านวน 629 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูค่า
รวม 629 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 134,964,571 100 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด

ทุนจดทะเบียน 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาคริต โอภาสอดุม รายงานวาระพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของ

บรษัิท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
 

นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาวา่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท
ฯ  ในวาระท่ี 8 จึงเสนอใหพ้ิจารณาการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน ซึ่งให้
ยกเลกิขอ้ความเดิม 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 ้ใหบ้คุคลที่คณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน ตาม
รายละเอียดที่น าเสนอขา้งตน้  จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดพิจารณา 

 

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดเ้ขา้รว่มประชมุซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ตอ่วาระพิจารณาแกไ้ขหนงัสือ
บริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ และไม่มีผูถื้อหุน้
สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ
ของบรษัิทฯ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทนี ้จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียง
สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดลงมติ 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 เรือ่งทนุจด
ทะเบียน 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 ้ใหบ้คุคลที่คณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 134,964,571 100 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
 

นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบรษัิทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น  220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุน้จดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวน 
20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 20,000,000 บาท ทัง้นี ้การเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ส  าหรบัการใชใ้นการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย และส าหรบัการใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในสว่นที่เหลือ  (โปรดดแูบบ
รายงานการเพิ่มทนุรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 3.) 

ทัง้นี ้ขอใหม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมี
อ านาจพิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วในคราวเดียวกนัหรอืหลายคราวก็ได ้รวมถึงการก าหนดราคาเสนอ
ขาย วนัและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 
รวมทัง้การลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวเนื่อง
กบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้โดยรวมถึงการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ส  าหรบัการใชใ้นการขยายกิจการในอนาคตของ
บรษัิทและ/หรอืบรษัิทยอ่ย และส าหรบัการใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนบรษัิทและ/หรอืบรษัิทยอ่ยในสว่นท่ีเหลือ จากทนุจด
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ทะเบียนเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวน 
20,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นมลูคา่รวม 20,000,000 บาท จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดพิจารณา 

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไดเ้ขา้รว่มประชุมอภิปราย ซกัถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณา
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ และไม่มีผูถื้อหุน้
สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) นี ้จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) จากเดิม 200,811,609 บาท เป็น  220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุน้จดทะเบียนของบริษัท
เป็นจ 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 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาคริต โอภาสอดุม รายงานวาระพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ
ของบรษัิท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 

นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาวา่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
ฯ ในวาระที่ 10 จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ 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 ้ขอใหบุ้คคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน 

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนุมตัิการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดขา้งตน้  จึง
ขอใหท้ี่ประชมุโปรดพิจารณา 
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ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดเ้ขา้รว่มประชุมซกัถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาการเพิ่มทนุ
จดทะเบียน ตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ และไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรท า
การนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ
ของบรษัิทฯ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทนี ้จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียง
สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดลงมติ 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน 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 ้ใหบ้คุคลที่คณะกรรมการบรหิารมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียนดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 134,964,454 99.9999 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 117 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

 

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 20,000,000 หุ้น 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน

จ านวน 20,000,000 หุน้ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
 

นายชาคริต โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 10 ซึ่งบริษัทจะมีการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น  220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุน้สามญัใหม่จ านวน 20,000,000 หุน้ 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 20,000,000 บาท ดงันัน้ เพื่อใหก้ารเพิ่มทนุดงักลา่วของบริษัทส าเร็จ
ลลุว่งตามวตัถปุระสงค ์จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอ
ขายแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนฉบับที่ ทจ. 
72/2558 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 
(รวมถึงฉบบัที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งเสนอขายหุน้ที่ไดร้บัอนญุาตใหแ้ลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่เกินสิบสองเดือนนบัตัง้แต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิให้
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่
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ทัง้นี ้การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะตอ้งไม่เป็นการจัดสรรใหแ้ก่บุคคลที่มีความเก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2551 และ
ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการที่
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 รวมทัง้ราคาที่จะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามเกณฑร์าคา
ของส านกังาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (รวมถึงฉบบัที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศ ส านกังาน 
ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการ
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหมใ่นราคาต ่า โดยราคาตลาดที่ใชใ้นการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของ
ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการติดตอ่กนั แต่ไม่
เกินสบิหา้วนัท าการติดตอ่กนั ก่อนวนัแรกที่บรษัิทจะเสนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

ทัง้นี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิาร และ/หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอ านาจ
พิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราวก็ได ้รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วนั
และเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมทัง้การ
ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง และการด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวเนื่องกบัการออก
และเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้โดยรวมถึงการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงักลา่วใหด้  าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที่บริษัทจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจัดมีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นี ้แลว้แตว่า่วนัใดจะถึงก่อน 

โดยความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท เห็นชอบใหเ้สนอตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนมุตัิใหจ้ดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามที่เสนอขา้งตน้ จึง
ขอใหท้ี่ประชมุโปรดพิจารณา 

 

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไดเ้ขา้รว่มประชุมอภิปราย ซกัถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ 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
จะตอ้งมีกลุ่มทุนที่สนใจในการลงทุนร่วมกับบริษัท บริษัทพอจะ
เปิดเผยใหท้ี่ประชมุทราบไดห้รอืไม ่

1.นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายวา่ 
ในการพิจารณานีย้งัไม่สามารถเปิดเผยขอ้มลูได ้จนกว่าจะไดร้บั
มติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ แต่อย่างไรก็ดี กลุ่มทุนที่จะเขา้
มารว่มทนุกบับรษัิท ก็ตอ้งใหค้ณุและประโยชนต์่อบริษัท และตอ้ง
ช่วยท าให้ธุรกิจของบริษัทดีขึ ้น ซึ่งก็มีหลายกลุ่มทุนที่สนใจ 
เน่ืองจากการลงทนุใน 3-4 ปีหลงั ท  าใหมี้หลายบริษัทที่ตอ้งการท า
ธุรกิจร่วมกับบริษัท และขอใหท้ี่ปรึกษาทางการเงินอธิบายขอ้มลู
เพ่ิมเติม 
นายตระกลู เฮงสกลุ ทีป่รกึษาทางการเงิน ใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมใหผู้ถื้อ
หุน้ ทราบวา่ การจดัสรรหุน้ในรูปแบบของการเสนอขายแก่บคุคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) นี ้ตามระเบียบของ ก.ล.ต. เป็น
การเปิดโอกาสชอ่งทางใหแ้ก่บรษัิทจดทะเบียน สามารถหานกั

ลงทนุเขา้ 
 มารว่มทนุกบับรษัิทได ้เพ่ือเสรมิสรา้งโอกาสการลงทนุในระหวา่งปี  
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 และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในการระดมทนุใหก้ับบริษัทจด
ทะเบียน โดยPrivate Placement นี ้สามารถเพิ่มทุนไดไ้ม่เกิน 
10%ของทุนช าระ และไม่สามารถเสนอขายแก่บุคคลที่เก่ียวโยง 
และไม่สามารถเสนอขายในราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาด ซึ่งการเสนอ
ขายใครนั้น  ราคาเท่า ไรนั้น  จะต้องน า เสนอให้ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง ซึ่งวิธีการดงักล่าวนี ้จะ
ชว่ยไดใ้นเรือ่งของการประหยดัเวลา และประหยดัคา่ใชจ้่ายในการ
จดังานประชมุผูถื้อหุน้ได ้

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้อภิปราย ซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม  
 

ประธานฯ ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่ประชุมอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนในวาระที่ผ่านมา 
โดยในวาระนีเ้ป็นการเสนอการจดัสรรหุน้ที่เพิ่มทุนดงักลา่ว โดยบริษัทขอน าเสนอการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงักลา่วดว้ย
การเสนอขายใหแ้ก่ บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นพนัธมิตรกับบริษัทใน
โอกาสขา้งหนา้ อย่างไรก็ดี ในสว่นของราคาในการเสนอขายก็ดี กรอบเวลาในการเสนอขายก็ดี นัน้ก็ตอ้งเป็นไปตาม
ระเบียบขัน้ตอนท่ีก ากบัโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) อีกครัง้หนึ่ง หากไม่มีผูถื้อหุน้
ทา่นใดจะอภิปรายหรอืเสนอแนะเรือ่งใดเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดใหก้ารพิจารณา และขอให้พิธีกรด าเนินการใน
สว่นของการนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 
20,000,000 หุน้ นี ้จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้
รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดลงมติ 

 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่บุคคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 133,660,330 99.0336 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 117 0.0000 
3. งดออกเสียง 1,304,124 0.9662 
4. บตัรเสีย 0 0 

 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ัดการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน 

รายงานวาระพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิท ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาวา่เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทนุ

ในดา้นตา่ง ๆ ในอนาคต และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิทจึงขอใหพ้ิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
บรษัิทจ านวนไมเ่กิน 800 ลา้นบาท โดยรายละเอียดของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายเบือ้งตน้ มีดงันี ้
วตัถปุระสงค ์ : เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทนุในดา้นต่างๆ ในอนาคต และใชเ้ป็น

เงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท 
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ประเภท : หุน้กูท้กุประเภท / ทกุชนิด (เวน้แต่หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ย
สทิธิ ชนิดทยอยคืนเงินตน้ หรอืคืนเงินตน้ครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่
มีประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ หรือเป็นหุน้กูอ้นพุนัธ ์ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

จ านวนเงินรวม : มลูคา่รวมของหุน้กูก้  าหนดไวไ้มเ่กิน 800 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หรือในเงินสกุลอื่น
ในจ านวนที่เทียบเทา่ 
ทัง้นี ้บรษัิทสามารถออกและเสนอขายขายหุน้กูเ้พิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุน้กู ้
เพื่อทดแทนหุน้กู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแลว้ได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุน้กู้ที่บริษัท
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 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ ในการก าหนดหรือเปลีย่นแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ตล่ะประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ ใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการ
ใด ๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว ใหส้  าเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด และรวมถึงการมีอ านาจในการแตง่ตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ดัการการจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จดัจ าหนา่ย  และ/หรอืสถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรอื บคุคลอื่นใด ในกรณีที่จะตอ้งมี
การแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควรการเขา้ท าและลงนามในสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ัด
จ าหน่ายหุน้กู ้(Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement) และ/หรือ สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
การจดัท า การลงนาม และการยื่นค าขอและเอกสารตา่ง ๆ กบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการ
ที่เก่ียวขอ้ง และนิติบคุคล และ/หรอื บคุคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 
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โดยความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท เห็นชอบใหเ้สนอตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนมุตัิการออกและ
เสนอขายหุน้กู้ของบริษัทจ านวนไม่เกิน 800 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายดังกล่าว
ขา้งตน้ จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดพิจารณา 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงักลา่วนี ้
ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ ค าชีแ้จง 

1. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
การออกหุน้กู ้800 ลา้นบาทในวาระนี ้ไม่ทราบว่า จะออกเม่ือใด 
และอัตราดอกเบีย้เท่าใด และผลการจัดอันดับเครดิตของบริษัท
เป็นอยา่งไร  

1.นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายวา่ 
บรษัิทไดร้บัการจดัอนัดบัเรตติง้จาก Tris Rating ไดค้ะแนน BB+ 
ในส่วนของการจะออกเม่ือใด ดอกเบีย้เท่าไรนั้น ต้องประชุม
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง  
โดยวาระการออกหุน้กูนี้ ้ปีที่ผ่านมาบริษัทก็ไดน้ าเสนอที่ประชมุผู้
ถือหุน้พิจารณาและไดร้บัการอนมุตัิ แต่ดว้ยระยะเวลาจะใกลค้รบ
สิบสองเดือน ก็เปรียบเสมือนมาขอขยายเวลาในออกหุน้กูอ้อกไป
อีก 
โดยปีที่แลว้ที่น  าเสนอการออกหุน้กูก็้เพื่อใชเ้งินในแผนงานการต่อ
เรือใหม่ เน่ืองจากเรือเก่าอายกุารใชง้านมานานแลว้ ดว้ยระเบียบ
ต่างๆของภาครฐัในอนาคต ไม่ว่าจะเรื่องของมลภาวะ เรือจะตอ้ง
ไดม้าตรฐานไม่มี PM 2.5 และรวมไปถึงจะตอ้งติดตัง้ CCTV ใน
อนาคต ซึ่งอาจจะตอ้งดูกันแบบ RealTime ท าใหฝ่้ายบริหารตอ้ง
วางแผนในการตอ่เรอืในอนาคต  
โดยในขณะนีแ้บบการต่อเรือเสร็จแลว้ Class เรือก็เรียบรอ้ยแลว้ 
คงเหลือแค่ว่าจะด าเนินการออกหุ้นกู้เ ม่ือใด ด้วยปัญหาของ
เศรษฐกิจภายในประเทศ และปัญหาโรคระบาดโควิด -19 
มาตรการปิดประเทศ ท าใหแ้ผนงานก็ตอ้งเลื่อนออกไป  

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดอภิปราย สอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งใดเพิ่มเติม  
 

ประธานฯ จึงไดอ้ธิบายเพิ่มเติมใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า วาระการพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กู้
ดงักล่าวนี ้เป็นวาระที่เคยน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เมื่อปีที่ผ่านมาพิจารณาเห็นชอบแลว้ครัง้หนึ่ง  ซึ่ง ณ ปัจจุบนั
บริษัทยงัไม่เคยมีการออกหุน้กูม้าก่อน ในส่วนของวตัถปุระสงคน์ัน้ ส่วนหนึ่งก็เพื่อขยายกิจการของบริษัทในอนาคต 
และเป็นทนุส ารองในการด าเนินกิจการ และตามที่กรรมการผูจ้ดัการน าเสนอดงักลา่ว การพิจารณาในคราวนี ้จึงเป็น
การขอมติในหลกัการเพื่อน าไปด าเนินงานต่อไป สว่นของอตัราดอกเบีย้เท่าไร หรือระยะเวลานานเท่าไรนัน้ ขณะนีย้งั
มิไดม้ีการก าหนดตวัเลขเฉพาะเจาะจง ขึน้กบัสถานการณต์า่งๆในอนาคต จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดพิจารณาการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจ านวนไม่เกิน 800 ลา้นบาท ตามที่บริษัทไดน้ าเสนอข้างตน้ จึงขอมอบหมายให้พิธีกร
ด าเนินการในสว่นของการนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
บรษัิทจ านวนไมเ่กิน 800 ลา้นบาท นี ้จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสยีง จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดลงมติ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 800 ลา้นบาท ตาม
รายละเอียดที่น  าเสนอดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
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มติทีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 134,964,571 100 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 
4. บตัรเสีย 0 0 

 

วาระที่ 14  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า มีผูใ้ดจะสอบถามหรือเสนอความเห็นเรื่องอื่นใด นอกจากวาระที่

ก าหนดหรอืไม ่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
ไปเรื่องของการลดต้นทุนค่าใชจ้่ายต่างๆ 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 และเห็นดว้ยเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งเขม้งวดกวดขนั
เรื่องการท างาน โดยเฉพาะเมื่อโรคระบาดคลี่คลายจะตอ้งมีแผนงานรบัมือใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลาที่เหมาะสมนัน้ 
และขอบพระคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นท่ีไดส้ละเวลาอนัมีคา่เขา้รว่มการประชุมกบับริษัท ทัง้นี ้สิ่งที่ผูถื้อหุน้ไดใ้หค้วามกรุณา
ใหข้อ้คิดเห็น ค าแนะน า ค าติชม และค าถามต่างๆ ลว้นแลว้แต่เป็นประโยชนเ์ป็นอย่างยิ่งที่จะใหบ้ริษัทน าไปคิด
พิเคราะห ์พิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อใหบ้รษัิทประสบความส าเรจ็เจรญิกา้วหนา้รว่มกนัในอนาคต จึงขอขอบพระคณุผู้
ถือหุน้ทกุทา่น ณ โอกาสนี ้และขออนญุาตปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  

 
ปิดการประชมุผูถื้อหุน้ เวลา 16.00 น. 

 

(ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ)ุ  
ประธานที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 

( นายบญัญตัิ แสงนิรตัน ์) 
ผูบ้นัทกึกการประชมุ 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร่ี์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2565 
ขา้พเจา้บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท” หรอื “RP”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 

2/2565 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2565 ตัง้แต่เวลา 11:00 น. ถึง 13:00 น. เก่ียวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้เพิ่มทุน
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติใหข้ยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบ

อ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 29 
เมษายน 2564  ซึง่จะครบก าหนดในวนั ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ออกไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งไดอ้นมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบรษัิทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุน้จดทะเบียนของบริษัทเป็น
จ านวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 20,000,000 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement)  โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั - ไมม่ี -   - - 

 แบบมอบอ านาจทั่ วไป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั 20,000,000 1 20,000,000 

2. การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน 
2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ 

จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จอง
ซือ้และช าระเงนิ

ค่าหุน้ 
หมายเหตุ 

- ไมม่ ี- - - - - - 
 

2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จอง
ซือ้และช าระเงนิ

ค่าหุน้ 
หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั - - - - 
ประชาชน หุน้สามญั - - - - 

บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 20,000,000 -/1 -/1 - 
หมายเหตุ: /1 การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ป็นการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลที่มีความเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2551 และประกาศ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั 

36/69



 
สิ่งที่แนบมาดว้ย 3 

 แบบรายงานการเพิ่มทนุ 
2/3 

 
 

พ.ศ. 2546 รวมทัง้ราคาที่จะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามเกณฑร์าคาของส านกังาน 
ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั (รวมถึงฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศ ส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 
เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลักทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใน
ราคาต ่า โดยราคาตลาดที่ใชใ้นการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของ
หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัท าการติดต่อกัน 
ก่อนวนัแรกที่บรษัิทจะเสนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดั 
 ทัง้นี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วในคราวเดียวกัน
หรือหลายคราวก็ได ้รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเง่ือนไขต่ างๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมทัง้การลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และการ
ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้โดยรวมถึงการน า
หุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ
ดังกล่าวให้ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีในครัง้ถัดไปหรือภายในวันที่
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัมีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นี ้แลว้แตว่า่วนัใดจะถึงก่อน 
 

 3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งประชุม 
โรงแรมเวโรนิกา้ ชัน้ที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  โดยก าหนดรายช่ือ        
ผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 
 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวจ้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 
(ถา้มี) 

4.1 บรษัิทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุของบรษัิทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่ม
หุน้จดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวน 20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2564 และจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกระทรวง
พาณิชย ์เมื่อมีการเรยีกช าระทนุในแตล่ะครัง้ 

4.2 การขออนญุาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปที่
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอืประชาชน และ/หรอืบคุคลในวงจ ากดั เขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

 
5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
5.1 การเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
5.2 การเพิ่มทนุเพื่อน าเงินท่ีไดม้าไปใชต้ามวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

- เพื่อใชใ้นการขยายกิจการในอนาคตของบรษัิทและ/หรอืบรษัิทยอ่ย 
- เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนบรษัิทและ/หรอืบรษัิทยอ่ยในสว่นท่ีเหลอื 
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 6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 การขยายฐานเงินทนุของบรษัิทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ รองรบัการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/
หรอืบรษัิทยอ่ย 
 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
บรษัิทจะน าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุในครัง้นีม้าใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทและ /หรือบริษัทย่อย และ/หรือ 

เพื่อใชใ้นการขยายกิจการในอนาคตของบรษัิทและ/หรอืบรษัิทยอ่ย โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้ริษัทและ/หรือบริษัทย่อย มี
ผลการด าเนินที่ดีขึน้ รวมถึงเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษัทและ /หรือบริษัทย่อยในระยะยาว โดยผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้
สามญัที่เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัจะมีสิทธิเท่าเทียมกบัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัททกุประการ และมีสิทธิในการไดร้บั
เงินปันผลจากการด าเนินงานเทา่กบัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท นบัจากวนัท่ีมีรายช่ือปรากฎในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท
ที่ไดย้ื่นขอจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

- ไมม่ี – 
 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน 
ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  วนัท่ี 29 เมษายน 2564 
วนัท่ีจดทะเบียนเพิ่มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 
วนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 2/2565 วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2565 
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 (Record Date) 

10 มีนาคม 2565 

วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 28 เมษายน 2565 
การเสนอขายหุน้แบบมอบอ านาจทั่วไปใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอืประชาชน และ/
หรอืบคุคลในวงจ ากดั 

ภายใน 12 เดือน นบัจากวนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

การจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ี 
ไดร้บัช าระเงินคา่หุน้สามญั 

เพิ่มทนุในแตล่ะครัง้ 

บรษัิทฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 
                   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                    (นายอภิชาติ ชโยภาส) 
                                   กรรมการผูจ้ดัการ   
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รายละเอียดส าคัญ 
ผูท่ี้ไดร้บัเสนอช่ือเพ่ือใหเ้ขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 
ชื่อ-นามสกุล :  ศาสตราจารยพ์เิศษธงทอง จันทรางศุ 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
อายุ  :   67 ปี 

 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม 
นิตศิาสตรบัณฑิต (เกียรตนิิยม) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New  York University 
เนตบัิณฑิตส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบัิณฑิตยสภา 
นิตศิาสตรม์หาบัณฑิต จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปริญญาบัตร วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313) 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 39/2016 
Audit Committee Program (ACP) รุ่น 40/2012 
Director Certification Program (DCP) รุ่น 108/2008 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004 

 

การด ารงต  าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น  : -ไม่มี – 
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี – 
กิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

 

ประวตักิารท างาน 
ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ 
ปี 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร่ี์ จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒขิองมหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย 
ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎกีา ส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
การถอืหุ้นในบริษัท  :  -ไม่มี – 
การเป็นญาตสินิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/     : -ไม่มี - 

 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2564   
การประชุมคณะกรรมการบริษัท : ประชุม 5 คร้ัง เข้าร่วมประชุม 5 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 

 

ในกรณีท่ีด  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ 
ระบุการมี/ไม่มี ส่วนไดเ้สียในลักษณะดงัต่อไปนีก้ับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1.  ไม่เป็น กรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดอืนประจ า 
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่รึกษากฎหมาย 
3. ไม่มี ความสัมพันธทางธุรกิจทีม่ีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
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รายละเอียดส าคัญ 
ผูท่ี้ไดร้บัเสนอช่ือเพ่ือใหเ้ขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 

ชื่อ-นามสกุล :  นายอนันต ์เกตุพทิยา 
ต าแหน่ง :  กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ :   70 ปี 

 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการ)สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ(ศศนิทร)์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
สถติศิาสตรบั์ณฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  
หลักสูตร : Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 9/2020 
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)รุ่น 1/2015 
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17/2014 
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 1/2013 
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 2/2012 
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006 
หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 2/2004 
หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 7/2004 
หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 17/2002 

ประวตักิารท างาน     
ปี 2563- ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ บริษัท น าสินประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2551- ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เซยีรพ์ร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2550- ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรรี์่ จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2547- ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟอรจู์นพารท์อินดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2544- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน)  
การด ารงต  าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท น าสินประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ฟอรจู์นพารท์อินดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน)  

บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท เซยีรพ์ร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด (มหาชน) 
กิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์  : -ไม่มี – 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์  
การถอืหุ้นในบริษัท  :    -ไม่มี – 
การเป็นญาตสินิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/  :    -ไม่มี – 

 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2564   
ประชุมคณะกรรมการบริษัท  :  ประชุม 5 คร้ัง เข้าร่วมประชุม 5 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  :  ประชุม 4 คร้ัง เข้าร่วมประชุม 4 คร้ัง (คิดเป็น 100%)  
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ในกรณีท่ีด  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ   
ระบุการมี/ไม่มี ส่วนไดเ้สียในลักษณะดงัต่อไปนีก้ับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. ไม่เป็น กรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดอืนประจ า 
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่รึกษากฎหมาย 
3. ไม่มี ความสัมพันธทางธุรกิจทีม่ีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
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สิ่งที่แนบมาดว้ย 4 
ขอ้มลูบคุคลผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้ 

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

4/6 

รายละเอียดส าคัญ 
ผูท่ี้ไดร้บัเสนอช่ือเพ่ือใหเ้ขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 
ชื่อ-นามสกุล :  นายพานิช พงศพ์โิรดม 
ต าแหน่ง :  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ   
อายุ :   72 ปี 
คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม 
ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมชายฝ่ังทะเล สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเซยี 
ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมแหล่งน ้า สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเซยี 
ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมสุขาภบิาล จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโยธา  จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
ปริญญาบัตรวทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4515) 
ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่น 32) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 21/2016 
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016 
หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 56/2006 
หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 121/2009 
หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่น 1/2006 
หลักสูตร Setting the CEO Performance Plan and Evaluation 

ประวตักิารท างาน     
ปี 2560– ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2533– ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท พานิช-วรศักดิแ์ละเพือ่น 2510 จ ากัด 

การด ารงต  าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท พานิช-วรศักดิแ์ละเพือ่น 2510 จ ากัด 
กิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์  : -ไม่มี – 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์  
การถอืหุ้นในบริษัท  :    -ไม่มี – 
การเป็นญาตสินิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/  :    -ไม่มี – 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2564  
ประชุมคณะกรรมการบริษัท  :  ประชุม 5 คร้ัง เข้าร่วมประชุม 5 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  :  ประชุม 1 คร้ัง เข้าร่วมประชุม 1 คร้ัง (คิดเป็น 100%)  

 

ในกรณีท่ีด  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ   
ระบุการมี/ไม่มี ส่วนไดเ้สียในลักษณะดงัต่อไปนีก้ับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. ไม่เป็น กรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดอืนประจ า 
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่รึกษากฎหมาย 
3. ไม่มี ความสัมพันธทางธุรกิจทีม่ีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
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สิ่งที่แนบมาดว้ย 4 
ขอ้มลูบคุคลผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้ 
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รายละเอียดส าคัญ 
ผูท่ี้ไดร้บัเสนอช่ือเพ่ือใหเ้ขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 

ชื่อ-นามสกุล :  พลเรือเอกนวพล  ด ารงพงศ ์
ต าแหน่ง :  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
อายุ :   63 ปี 
คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม 
ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(NIDA) 
โรงเรียนนายเรือ รุ่นที ่75 
โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที ่18 
หลักสูตร FO MVV CO/XO DESIGNATE COUSE เครือรัฐออสเตรเลีย 
หลักสูตร ส่งทางอากาศนาวกิโยธิน รุ่นที ่4 
หลักสูตรผู้บังคับการเรือและเรือยุทธวธีิผิวน ้า กองการฝึก กองเรือยุทธการ 
หลักสูตร พัฒนาสัมพันธร์ะดับผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นที ่7 
หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที ่53 
หลักสูตร วทิยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุ่นที ่36 
หลักสูตร วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที ่55 
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่25 
หลักสูตร วทิยาการการจัดการส าหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(วบส.) รุ่นที ่1 

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่177/2020 

ประวตักิารท างาน     
ปี 2564 – ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2564 – ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท เมืองทอง แอสเซท็ส ์จ ากัด 
ปี 2563 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2563 – ปัจจุบัน  ทีป่รึกษาบริษัท อู่ตะเภา อินเตอรเ์นช่ันแนล เอวเิอช่ัน จ ากัด 
ปี 2562 – ปัจจุบัน  ทีป่รึกษาบริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2561 – 2562  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย 
ปี 2560 – 2561  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ 
ปี 2559 – 2560  ทีป่รึกษาพเิศษกองทัพเรือ(อัตราพลเรือเอก) กองทัพเรือ 
ปี 2558 – 2559  สมาชิกองคก์รร่วมไทย-มาเลเซยี (องคก์รระหว่างประเทศ) 
ปี 2558 – 2559  ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพเิศษ 
ปี 2558 – 2559  ทีป่รึกษาประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ปี 2557 – 2559  เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

การด ารงต  าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท เมืองทอง แอสเซท็ส ์จ ากัด 
กิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์  : -ไม่มี – 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์  
การถอืหุ้นในบริษัท  :    -ไม่มี – 
การเป็นญาตสินิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/  :    -ไม่มี – 
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การเขา้รว่มประชมุในปี 2564   
ประชุมคณะกรรมการบริษัท  :  ประชุม 5 คร้ัง เข้าร่วมประชุม 5 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :  ประชุม 4 คร้ัง เข้าร่วมประชุม 4 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  :  ประชุม 1 คร้ัง เข้าร่วมประชุม 1 คร้ัง (คิดเป็น 100%)  

 

ในกรณีท่ีด  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ   
ระบุการมี/ไม่มี ส่วนไดเ้สียในลักษณะดงัต่อไปนีก้ับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. ไม่เป็น กรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดอืนประจ า 
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่รึกษากฎหมาย 
3. ไม่มี ความสัมพันธทางธุรกิจทีม่ีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
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สิ่งที่แนบมาดว้ย 5 

ขอ้บงัคบับรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
1 / 3 

 

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถอืหุน้ 

 

ขอ้ 35.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชีของ
บรษิัท 

  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่า “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็น
การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุน้รวมกันนับจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ท่ี
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดหรือ  ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้คนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายได้
ทัง้หมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตผุลใน
การท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าว ซึ่งคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนั
ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

  การประชุมใหญ่ของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดัใกลเ้คียง หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการจะก าหนด 

 

ขอ้ 36.  ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนัเวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือ
เพ่ือพิจารณาแลว้แตก่รณี รวมทัง้ ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ย
กวา่เจ็ดวนัก่อนประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพต์ดิตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสามวนั 

 

ขอ้ 37.  ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นออกเสียงแทนตนในการประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้แต่การมอบฉันทะตอ้งท าเป็นหนงัสือตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนก าหนด และมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้
ประชมุ 

 

ขอ้ 38.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้คน หรือไม่นอ้ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะ
ครบเป็นองคป์ระชมุ 

  ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่งชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบ
องคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผู้ถือหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถา้การ
ประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส้่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อย
กวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 

ขอ้ 39.  ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ถา้ประธานกรรมการไม่มาเขา้ประชุมจนล่วงเวลานดัไปแลว้ครึ่งชั่วโมงให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมแทน ถา้ไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเขา้ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

ขอ้ 40.  ในการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีหนึ่งคะแนน เวน้แต่กรณีท่ีบริษัทไดอ้อกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดใหมี้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั 

  มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เทา่กนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
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  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 
  (ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอ่ืนหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การท า การแกไ้ข หรือการเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท 
(ฉ) การแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั 
(ช) การเพิ่มทนุ หรือลดทนุของบรษิัท หรือการออกหุน้กู ้
(ซ) การควบหรือเลิกบรษิัท 
(ฌ) การปรบัโครงสรา้งหนี ้โดยการออกหุน้ใหม่เพ่ือช าระหนีแ้ก่เจา้หนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
 

ขอ้ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงวา่ในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบรษิัทไดจ้ดัการไป 
(2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถา้มี) 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
 

ขอ้ 18.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัหนึ่งในสาม 

  อนึ่ง กรรมการท่ีออกตามวรรคหนึ่ง ชอบท่ีจะไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการไดอี้ก หากท่ีประชุมไดเ้ลือกเขา้ด  ารง
ต  าแหน่งใหม่อีกครัง้ กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 

ขอ้ 22.  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียง  ไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผู้
ถือหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 

ขอ้ 23.  กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้
 

ขอ้ 34.  กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชุม บ  าเหน็จ โบนสั ผลประโยชนต์อบแทน
ในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และ
ก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไปหรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการ
ตา่งๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

  ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจา้งของบริษัทซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการของบริษัทใน
อนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนหรือผลประโยชนจ์ากบรษิัทในฐานะที่เป็นลกูจา้งของบรษิัท 
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หมวดที่ 6 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี
 

ขอ้ 42.  รอบปีบญัชีของบรษิัทเริ่มตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 
 

ขอ้ 43.  บริษัทตอ้งจดัใหมี้การท าและเก็บรกัษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้  และตอ้งจดัท างบดุลและ
บญัชีก าไรขาดทนุอย่างนอ้ยครัง้หนึ่งในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบรษิัท 

 

ขอ้ 44.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ในการประชมุสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบให้
เสรจ็ก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 45.  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 
 (1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแล้ว พรอ้มกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบญัชี(2)

 รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 

ขอ้ 46.  หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 
  เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ ๆ กนั 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท า

เช่นนี ้และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่กรณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณา
ค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพต์ดิตอ่กนัสามวนัดว้ย 

 

ขอ้ 47.  บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

  นอกจากเงินส ารองที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหล้งมติเพ่ือจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารองอย่าง
อ่ืนตามที่เหน็สมควร เพ่ือด  าเนินกิจการของบรษิัทก็ได ้

  เม่ือไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนเงินส ารองอ่ืน หรือทุนส ารองตามวรรคหนึ่ง หรือทุนส ารองส่วนล า้
มลูคา่หุน้ เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมได ้

  การชดเชยผลขาดทนุสะสมตามวรรคสาม ใหห้กัชดเชยจากเงินส ารองอ่ืนก่อน แลว้จึงหกัจากทนุส ารองตามวรรคหนึ่ง และทนุ
ส ารองส่วนล า้มลูคา่หุน้ ตามล าดบั 

 

ขอ้ 48.  ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต  าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบรษิัท 
 

ขอ้ 49.  ผูส้อบบญัชีมีอ  านาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัรายได ้รายจ่าย ตลอดจนทรพัยส์ินและหนีส้ินของ
บรษิัทในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนีใ้หมี้อ  านาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง ผูด้  ารงต  าแหน่งหนา้ ท่ีใด ๆ ของ
บรษิัทและตวัแทนของบรษิัท รวมทัง้ใหชี้แ้จงขอ้เทจ็จรงิหรือส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบรษิัทได ้  

 

ขอ้ 50.  ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณา งบดุล บญัชีก าไรขาดทุน และ
ปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบรษิัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผูถื้อหุน้ ใหบ้รษิัทจดัส่งรายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผูถื้อหุน้จะ
พงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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ค ำแนะน ำในกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

การลงทะเบียนเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการดว้ย
ระบบ Barcode ซึ่งบริษัทไดพ้ิมพ ์Barcode ของผูถื้อหุน้แต่ละรายไวใ้นแบบฟอรม์ลงทะเบียน ดงันัน้ เพื่อความสะดวกในการ
ลงทะเบียน ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น ทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนพรอ้มกบั
หนงัสอืมอบฉนัทะที่จดัสง่ใหพ้รอ้มกบัหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุมาดว้ย 

 

หลักฐำนประกอบกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้แลว้แตก่รณีก่อนเขา้รว่มประชมุ 
 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 
1.1  ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา (สญัชาติไทยหรอืสญัชาติตา่งประเทศ) 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
- บตัรประจ าตวัประชาชน 
- บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
- บตัรประจ าตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ  
- หนงัสอืเดินทาง 
- หรอืบตัรประจ าตวัอยา่งอื่นท่ีแสดงรูปถ่ายซึง่ออกโดยหนว่ยงานของราชการ 

1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล (สญัชาติไทยหรอืสญัชาติตา่งประเทศ) 
ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นนิติบคุคลไทย หรือนิติบคุคลต่างประเทศมารว่มประชุมดว้ยตนเอง จะตอ้ง
แสดงหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุน้สว่นบริษัท หรือหลกัฐานอื่นที่แสดงการเป็น
นิติบคุคล หรอืส าเนาเอกสารดงักลา่วที่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยนายทะเบียน (หนงัสอืรบัรองมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน) และผู้
มีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลที่มาประชมุจะตอ้งแสดงหลกัฐานการมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลและแสดงบตัร
ประจ าตวัที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 1.1 
 

2. กรณีมอบฉนัทะ 
2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนีก้่อนเขา้รว่มการประชมุ 

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพรอ้มหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท พรอ้มขีดฆา่ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.1.2 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1 )ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2.1.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1 )ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.2 กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาอยูต่า่งประเทศ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้ก่อนเขา้รว่มการประชมุ 
2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพรอ้มหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน ติดอากร

แสตมป์ 20 บาท พรอ้มขีดฆา่ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1 )ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2.2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1 )ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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2.3 กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะส่งเอกสารดงัต่อไปนี ้ก่อนเขา้
รว่มการประชมุ 
2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพรอ้มหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน ติดอากร

แสตมป์ 20 บาท พรอ้มขีดฆา่ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.3.2 หนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุน้สว่นบริษัท (หนงัสือรบัรองมีอายไุม่เกิน 6 

เดือน) ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจของนิติบคุคลนัน้ 
2.3.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1 ) ของผูม้ีอ  านาจของนิติบุคคล ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะพรอ้ม

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2.3.4 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1 ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 

2.4 กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศอื่น ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้ก่อนเขา้รว่ม
การประชมุ 
2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพรอ้มหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งค รบถ้วน ติดอากร

แสตมป์ 20 บาท พรอ้มขีดฆา่ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.4.2 ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียน หรอืหลกัฐานการเป็นนิติบคุคล พรอ้มหลกัฐานว่าผูใ้ดมีอ านาจลงนามมอบ

ฉนัทะพรอ้มการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2.4.3 ส าเนาบัตรประจ าตวั (ดังก าหนดในขอ้ 1.1 )ของผูม้ีอ  านาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพรอ้มรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง 
2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.6 จะตอ้งใหส้ถานฑตูหรอืสถานกงสลุไทยในประเทศนัน้ หรอืโนตารพีบับรคิ หรอืบคุคล

อื่นท่ีมีอ  านาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยูร่บัรองการลงลายมือช่ือ 
2.4.5 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1 )ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2.4.6 เอกสารใดที่มีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยแนบมาดว้ย 

และใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ ลงนามความถกูตอ้งของค าแปล 
 

2.5 การมอบฉันทะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 
ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้
2.5.1 หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหใ้หค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
2.5.2 หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

2.6 กรณีการมอบฉนัทะ โดยเฉพาะจากผูถื้อหุน้ชาวตา่งประเทศ ผูร้บัมอบฉนัทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน 
เพื่อใหผู้ต้รวจสอบเอกสารไดม้ีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 

2.7 กรณีผู้เข้าร่วมการประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ -ช่ือสกุล โปรดแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อ
ประกอบการลงทะเบียนดว้ย 

2.8 บรษัิทขอสงวนสทิธิในการอนญุาตโดยเฉพาะผูม้ีเอกสารถกูตอ้งและครบถว้นเขา้รว่มการประชมุเทา่นัน้ 
2.9 เพื่อใหข้ัน้ตอนการลงทะเบียนเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว  ผูถื้อหุน้สามารถสง่เอกสารมาเพื่อท าการตรวจสอบได้

ลว่งหนา้ 3 วนั ก่อนวนัประชมุ ที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) ที่อยู่ 281 ซอยสทุธิพงศ ์
1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หากมีขอ้สงสยัประการใดติดตอ่ ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์โทรศพัท ์02-
277-4488 ตอ่ 505 
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วิธีกำรมอบฉันทะ 
 

บรษัิทไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะโดยจดัท าขึน้ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไวจ้ านวน 3 
แบบดงันี ้
- แบบ ก. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 
- แบบ ข. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะโดยละเอียดชดัเจน 
- แบบ ค. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
 

ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้
 

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้  โดยผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และ
แตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ัง้ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. 
แบบใดแบบหนึง่ก็ได ้ สว่นผูถื้อหุน้นอกจากนัน้จะใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 

2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบคุคลหนึ่งตามวตัถปุระสงคข์องผูถื้อหุน้ โดยใหร้ะบช่ืุอพรอ้มรายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระโดยท าเครือ่งหมาย หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระโดยท า
เครือ่งหมาย หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระโดยท าเครือ่งหมายถกู หนา้ช่ือกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบไุวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะ โดยเลอืกเพียงทา่นเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ดงักลา่ว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มขีดฆา่เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทไดอ้ านวยความ
สะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

4. สง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนมายงับริษัท ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ ากดั (มหาชน) ที่อยู่ 281 ซอย
สทุธิพงศ ์1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือน าไปแสดงแก่เจา้หนา้ที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการ
ประชมุในวนัประชมุ 

 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนได ้ 
และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหูน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถมอบฉนัทะเพียงบางสว่นนอ้ยกวา่จ านวนที่ตนถืออยู่
ได ้เวน้แต่เป็นคสัโตเดียนที่ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบ
อ านาจ ค. 

 

กำรลงคะแนนเสียง 
1. วาระทั่วไป 
1.1  การลงคะแนนเสียงทุกคราวผูถื้อหุน้รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่ง

เสยีง 
1.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวิธีชูมือ โดยใหน้บัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ซึ่งผูถื้อหุน้หรือ

ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง  ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

1.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องอนัใด ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้มิได ้นอกจากออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
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ค าแนะน าในการประชมุผูถื้อหุน้ 
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1.4 ในกรณีปกติใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการ 
2.1 ผูถื้อหุน้จะใชส้ทิธิออกเสยีงเพียงบคุคลเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทัง้นีต้อ้งไม่เกินจ านวนกรรมการที่จะ

พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
2.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธลงคะแนนเสียงใหแ้ก่บคุคลแต่ละ

ทา่นนัน้ไดเ้ทา่กบัจ านวนคะแนนเสยีงที่ตนมีอยู ่ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 
2.3 บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ า นวนกรรมการที่พึงจะ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีบคุคลซึง่ไดร้บัเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่พึงเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าดเพื่อใหไ้ดจ้ านวนกรรมการท่ีพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
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ขอ้มลูกรรมการอิสระเพ่ือพิจารณาเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
1/1 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

ช่ือ-นามสกลุ :  นายชาตรี ศริิพานิชกร 
ต าแหน่ง :  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อาย ุ :   74 ปี  
 

คณุวฒุกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม 
เนตบัิณฑิตไทย ส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบัิณฑิตสภา 
ปริญญาตรี พาณิชยศ์าสตรแ์ละการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ปริญญาตรี นิตศิาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่2538 

 

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013  

 

ประวตักิารท างาน     
ปี 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ออลล ์อินสไปร ์ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน บริษัท เอกรัฐวศิวกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรรี์่ จ ากัด (มหาชน) 

 

การด ารงต  าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท ออลลอ์ินสไปร ์ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เอกรัฐวศิวกรรม จ ากัด (มหาชน) 
บริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี – 
กิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์  : -ไม่มี – 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์  
การถอืหุ้นในบริษัท  :    -ไม่มี – 
การเป็นญาตสินิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/  :    -ไม่มี – 

 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2564   
ประชุมคณะกรรมการบริษัท  :  ประชุม 5 คร้ัง เข้าร่วมประชุม 5 คร้ัง (คิดเป็น 100%)  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  :  ประชุม 4 คร้ัง เข้าร่วมประชุม 4 คร้ัง (คิดเป็น 100%)  
การประชุมคณะกรรมการบริหาร  :   -ไม่มี – 

 

ในกรณีท่ีด  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ   
ระบกุารมี/ไม่มี ส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บั บรษิัท/บรษิัทใหญ่/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1. ไม่เป็น กรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดอืนประจ า 
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่รึกษากฎหมาย 
3. ไม่มี ความสัมพันธทางธุรกิจทีม่ีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
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แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

 

 

สถานท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 
บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับด ีที ่28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  
ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซเิดน้ท ์ชัน้ที ่3 เลขที ่227 ถนนรชัดาภเิษก แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

 

แผนทีโ่รงแรมเวโรนิกา้เรสซเิดน้ท ์ 
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หนงัสือมอบฉนัทะ 
1/9 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบท่ัวไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
 ................................................................  

เขียนท่ี................................... ............................. 
วนัท่ี...............เดือน...................พ.ศ.................... 

(1) ขา้พเจา้..................................................................................................................... ...........................................
สญัชาต.ิ.............................................อยู่บา้นเลขท่ี..................... ...........................................................................
ถนน................................................................ต  าบล/แขวง................................................. ..................................
อ  าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์................. .............................. 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ  ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.................................หุน้ และ
ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................................................................เสียง ดงันี้ 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 ช่ือ.....................................................................................................................อาย.ุ.....................................ปี  

 อยู่บา้นเลขท่ี.............................ถนน................................ต  าบล/แขวง...................................... .......................... 
 อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์.................................. ......................... 

 ช่ือ นายชาตรี ศริิพานิชกร   อาย ุ   74     ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี   105/15     ถนน   -          ซอย วภิาวดรัีงสิต 42    แขวง ลาดยาว                
เขต  จตุจักร              จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั              
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ท่ี 3 เลขท่ี 
227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
 

ลงช่ือ..................................................................ผูม้อบฉนัทะ  
(...................................................................)    

 
       ลงช่ือ..................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  

(...................................................................)    

หมายเหตุ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

โปรดใส่

เครื่องหมาย

()หนา้ชื่อ

ผูร้บัมอบ

ฉนัทะเพียง

ชื่อเดียว 

 ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท  
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หนงัสือมอบฉนัทะ 
2/9 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

................................................................ 
เขียนท่ี................................................................ 
วนัท่ี...............เดือน...................พ.ศ.................... 

(1) ขา้พเจา้..................................................................................................................... ...........................................
สญัชาต.ิ.............................................อยู่บา้นเลขท่ี............................................................................. ...................
ถนน................................................................ต  าบล/แขวง.................................... ...............................................
อ  าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์................. ............................. 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ  ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.................................หุน้ และ
ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั..................................................................................เสียง ดงันี้  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 ช่ือ.....................................................................................................................อายุ ......................................ปี 

 อยู่บา้นเลขท่ี.............................ถนน................................ต  าบล/แขวง................................................................  
 อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์.................................. ......................... 

 ช่ือ นายชาตรี ศริิพานิชกร   อาย ุ   74     ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี   105/15     ถนน   -          ซอย วภิาวดรัีงสิต 42    แขวง ลาดยาว                
เขต  จตุจักร              จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร 

 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั              
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ท่ี 3 เลขท่ี 
227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 

 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯในรอบปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการแทนขา้พเจา้ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

 

 ปิดอากร
แสตมป์  
20 บาท  

 

โปรดใส่

เครื่องหมาย

()หนา้ช่ือ

ผูร้บัมอบ

ฉนัทะเพียง

ช่ือเดียว 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตักิารงดการจดัสรรก าไรสทุธิเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการ
ด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2564 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1. นายธงทอง จนัทรางศ ุ   
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

2. นายอนนัต ์เกตพุิทยา 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

3. นายพานิช พงศพ์ิโรดม 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

4. พลเรือเอกนวพล ด  ารงพงศ ์
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทประจ าปี 2565 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2565 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตัขิยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวน 20,000,000 หุน้  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิัท 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ร ับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี 
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้ร ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี
เหน็สมควร 

  

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
 
 

 ลงช่ือ.............................................................................ผูม้อบฉนัทะ  
 (.............................................................................)  
 

 

 ลงช่ือ.............................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
 (.............................................................................)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่า

จ านวนท่ีระบไุว ้(2) ได ้
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ทา่เรือราชาเฟอรร์ี่ จ  ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  ณ โรงแรมเวโรนิกา้

เรสซิเดน้ท ์ชัน้ท่ี 3 เลขท่ี 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

วาระที่.............................เรื่อง................................................................................... ................... 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

วาระที่.............................เรื่อง................................................................................... ................... 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

วาระที่.............................เรื่อง................. ..................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

วาระที่.............................เรื่อง................................................................................... ................... 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 
 
 

ลงช่ือ................................................... ..........................ผูม้อบฉนัทะ 
 (.............................................................................)  
 
 ลงช่ือ.............................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
 (.............................................................................)  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5 ) พ.ศ. 2550 

................................................................   
   เขียนท่ี........................................................ 

    วนัท่ี..........เดือน...................พ.ศ ............... 

(1) ขา้พเจา้..................................................................................................................... ....................................
ส  านกังานตัง้อยู่เลขท่ี.................................................ถนน..................................................................................
ต  าบล/แขวง.................................................................อ  าเภอ/เขต.......................................... ................................
จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์..............................................ในฐานะผูป้ระกอบธุ รกิจเป็นผูร้บั
ฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั............................................................. ......................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท  ทา่เรือราชาเฟอรร์ี่ จ  ากดั (มหาชน)โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม..................................หุน้ และ
ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง ดงันี้ 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 ช่ือ.....................................................................................................................อายุ ......................................ปี 

 อยู่บา้นเลขท่ี.............................ถนน................................ต  าบล/แขวง................................................................  
 อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์.................................. ......................... 

 ช่ือ นายชาตรี ศริิพานิชกร   อาย ุ   74     ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี   105/15     ถนน   -          ซอย วภิาวดรัีงสิต 42    แขวง ลาดยาว                
เขต  จตุจักร              จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร 

 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั            
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ท่ี 3 เลขท่ี 
227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

   

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั...............................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้............................เสียง  
  หุน้บรุมิสิทธิ..........................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้............................เสียง  

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด...............................เสียง 

(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯในรอบปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการแทนขา้พเจา้ 

 

โปรดใส ่

เครือ่งหมาย
()หนา้ชื่อ
ผูร้บัมอบ
ฉันทะเพียง
ชื่อเดียว 

 ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท  
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วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตักิารงดการจดัสรรก าไรสทุธิเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผล
การด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2564 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1. นายธงทอง จนัทรางศ ุ   
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

2. นายอนนัต ์เกตพุิทยา 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

3. นายพานิช พงศพ์ิโรดม 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

4. พลเรือเอกนวพล ด  ารงพงศ ์
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทประจ าปี 2565 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2565 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตัขิยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวน 20,000,000 หุน้  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิัท 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

(6) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
(7)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ี                
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 

กิจการใดท่ีผูร้ ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
 

ลงช่ือ......................................................ผูม้อบฉนัทะ  
(.....................................................) 

 

ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
(.....................................................) 

 

ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
(.....................................................) 

 

ลงช่ือ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
(.....................................................) 

 
หมายเหตุ 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ใหค้สั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
(1)  หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2)  หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

61/69



 
สิ่งที่สง่มาดว้ย 9 

หนงัสือมอบฉนัทะ 
9/9 

 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ทา่เรือราชาเฟอรร์ี่ จ  ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.                    

ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซเิดน้ท ์ชัน้ท่ี 3 เลขท่ี 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ
ท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

วาระที่.............................เรื่อง................................................................................... ................... 
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

วาระที่.............................เรื่อง................................................................................... ................... 
     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

วาระที่.............................เรื่อง................................................................................... ................... 
     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

วาระที่.............................เรื่อง................................................................................... ................... 
     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

 
 
 

 

ลงช่ือ.............................................................................ผูม้อบฉนัทะ  
 (.............................................................................)  
 
 ลงช่ือ.............................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
 (.......................................................................... ...) 
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แบบขอรบัรายงานประจ าปี 2564 แบบรูปเลม่ 
 

แบบขอรับรายงานประจ าปี 2564 แบบรูปเล่ม 

 

ช่ือ..............................................................................สกลุ........................................................................................ 

สถานท่ีจดัสง่............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

เลอืกฉบบัภาษา  ภาษาไทย   

ภาษาองักฤษ   

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 
น าสง่กลบับรษัิททางไปรษณียต์ามที่อยูด่า้นลา่ง หรอื ติดตอ่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์โทรศพัท ์02-2774488 ตอ่ 505 หรอื           
e-mail : ir@rajaferryport.com บรษัิทจะด าเนินการจดัสง่รายงานประจ าปี 2564 ใหท้า่นตอ่ไป 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

บรษิัท ทา่เรือราชาเฟอรร์ี่ จ  ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์
เลขท่ี 281 อาคารชโยภาสซอยสทุธิพงศ ์1  
แขวงรชัดาภิเษก  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400 
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  ค าชีแ้จงกรณีการใชร้หสัควิอารโ์คด้ (QR Code) และ 

  การใชร้หสัควิอารโ์คด้ (QR Code) ส าหรบั 
ดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2564 

 
ค ำชีแ้จงกรณีกำรใช้รหัสคิวอำรโ์ค้ด (QR Code) ส ำหรับดำวนโ์หลดรำยงำนประจ ำปี แทนกำรใช้แผ่น CD 
 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ปลีย่นแปลงการใชร้หสัคิวอารโ์คด้ 
(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี แทนการใชแ้ผน่ CD โดยมีเหตผุล ดงันี ้ 

 

1. โดยบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรพัย ์พฒันาระบบเพื่อใหบ้ริษัท
จดทะเบียนสง่เอกสารการประชมุผูถื้อหุน้และรายงานประจ าปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส ์ผา่น QR Code เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ และ
อ านวยความสะดวกผูล้งทนุใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูบรษัิทจดทะเบียนไดส้ะดวกรวดเรว็ตามเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงไป  

2. เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูประกอบการประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งสะดวก ผา่นสมารท์โฟน หรอืคอมพิวเตอรไ์ด้
ทกุที่ทกุเวลา  

3. บรษัิทไดล้งรายงานประจ าปีฉบบัเต็มภาษาไทยในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เรยีบรอ้ยแลว้  
4. เป็นการลดคา่ใชจ้า่ยในการผลติและลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่เอกสารของบรษัิท และยงัช่วยลดการใชก้ระดาษ เพื่อ

อนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มอีกดว้ย  
 

กำรใช้รหัสควิอำรโ์คด้ (QR Code) ส ำหรับดำวนโ์หลด รำยงำนประจ ำปี 2564 
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุน้และรายงานประจ าปีใน
รูปแบบอิเลก็ทรอนิกสผ์า่นรหสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็  

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผา่น QR Code (ตามที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาดว้ย 2 (ใบลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมของ 
TSD)) ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ 

 

ส ำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป)  
1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ  
2. สแกน (หนักลอ้งถา่ยรูปบนมือถือสอ่งไป) ที่ QR Code  
3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้ เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ  
หมายเหต ุ: กรณีที่ไมม่ีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จาก แอปพลเิคชนั 
(Application) อ่ืน ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้  

 

ส ำหรับระบบ Android  
1. เปิดแอปพลเิคชนั QR Code Reader, Facebook หรอื Line  
ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line  
→ เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิม่เพื่อน) → เลอืก QR Code → สแกน QR Code  
2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ  
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มาตรการและแนวทางปฏิบตัตินส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ ากัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนกัและห่วงใยต่อ สขุภาพ และความปลอดภัยของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านภายใต้
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวปฏิบตัิตนในการ               
เขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ 
โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเด้นท ์ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
โดยขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

1.  บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วม ประชุม
ด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน  
เพื่อเป็นการปอ้งกนัและลดโอกาสเสีย่งตอ่การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 และเพื่อสขุอนามยัของผูถื้อหุน้ 
บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน โดยสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกัฐานโดยไมต่อ้งติดแสตมป์ มายงับรษัิทฯ ตามที่อยูด่งันี ้ 

เลขานกุารบรษัิท  
  บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน)  
  เลขที่ 281 อาคารชโยภาส ซอยสทุธิพงศ ์1 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั 
  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 

2.  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า โดยผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะส่งค าถามล่วงหนา้ 
สามารถจดัสง่ค าถามไปยงับรษัิทลว่งหนา้ผา่นช่องทางดงันี  ้
2.1 ส่งค าถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถอืหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ช่ือ – นามสกลุ 
- หมายเลขโทรศพัท ์ 
- อีเมล  
- จ านวนหุน้ท่ีถือ  
- ค าถาม และวาระท่ีตอ้งการจะสง่ค าถาม  

2.2 ช่องทางรองรับการส่งค าถาม  
- ทางอีเมลถ์ึง IR@rajaferryport.com หรอื law@rajaferryport.com 
- ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยสามารถสง่มาพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามที่อยูด่งันี ้ 

เลขานกุารบรษัิท  
บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 281 อาคารชโยภาส ซอยสทุธิพงศ ์1 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

2.3 ช่วงเวลาที่เปิดรับค าถาม  
ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ไดต้ัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วนัที่ 27 
เมษายน 2565 
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2.4 การตอบค าถาม  
บรษัิทฯ จะพิจารณาตอบค าถามที่ไดร้บัจากผูถื้อหุน้ในที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้ทา่นอื่นไดร้บัทราบขอ้มลูดงักลา่วอยา่งเทา่เทียมกนั  
ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตอบค าถาม ในกรณีค าถามและขอ้มลูของผูถื้อหุน้ ในขอ้ 2.1 ไม่ครบถว้น 
หรอืไมช่ดัเจน และเกินก าหนดช่วงเวลาที่เปิดรบัค าถามในขอ้ 2.3  
 

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯขอความร่วมมือและขอท าความเข้าใจ
มายงัผู้ถอืหุ้นถงึแนวทางการด าเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้ 

 
3.1 ผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุท่านตอ้งแสดงใบรบัรองการไดร้บัวคัซีนครบ  2 เข็ม ทางหนา้จอโทรศพัทห์รือรูปแบบ

เอกสาร กรณีไดร้บั 1 เข็ม ใหแ้สดงนดัหมายเข็ม 2 และกรณีไม่ไดร้บัวคัซีน ตอ้งแสดงผลตรวจ ATK ไม่
เกิน 72 ชั่วโมง และในกรณีไม่ไดร้บัวคัซีนและไม่มีผลตรวจ ATK จะตอ้งเขา้รบัการตรวจ ATK ก่อนเขา้
รว่มประชมุ หรอืเขา้ในบรเิวณงาน 

3.2  บริษัทฯ จัดตัง้จุดคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านบริเวณ ดา้นหนา้
สถานที่จัดประชุม และขอความร่วมมือผู้ถือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมเวน้ระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน 
(Social Distancing) อย่างนอ้ย 1.5 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุด
ลงทะเบียน โดยในกรณีที่บรษัิทฯ พบผูท้ี่อยูใ่นกลุม่เสีย่ง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตใหเ้ขา้รว่มประชุม
อนัไดแ้ก่  
- ผูถื้อหุน้ท่ีมีประวตัิเดินทางไปตา่งประเทศ หรอืพืน้ท่ีที่มีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) หรอืเสีย่งตอ่การติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในช่วงเวลา 14 วนัก่อนการประชมุ 
- ผูถื้อหุน้ที่มีไขห้รือมีอณุหภมูิรา่งกาย 37.5 องศาเซลเซียลขึน้ไป มีอาการไอ มีน า้มกู เจ็บคอ จมกูไม่ได้
กลิ่น หรือมีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ หรืออาการที่อาจสงสยัว่าติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19)   
บรษัิทฯขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นกลุม่เสีย่งดงักลา่วใชว้ิธีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ 
เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุแทน 

3.3  ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมจะถกูเชิญใหน้ั่งโดยมีระยะห่างทางสงัคม(Social Distancing) ที่เหมาะสม โดย
เวน้ระยะหา่งระหวา่งเกา้อีอ้ย่างนอ้ย 1.5 เมตร เพื่อประโยชนใ์นการติดตามกรณีเหตกุารณใ์ดๆ ขึน้ และ
เมื่อที่นั่งที่จดัเต็ม ทา่นผูถื้อหุน้ท่ีมาทีหลงัและมิไดส้  ารองที่นั่งลว่งหนา้ไวจ้ะไมส่ามารถ เขา้พืน้ท่ีการประชมุ
เพิ่มเติมได ้โดยบรษัิทจะขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้ดงักลา่วใชว้ิธีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระบรษัิทฯเป็น
ผูเ้ขา้รว่มประชมุแทน  

3.4  เนื่องจากการจดัที่นั่งในหอ้งประชมุรองรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุไดน้อ้ยกวา่ 50 ที่นั่ง ดงันัน้ เมื่อที่นั่งที่จดัใหเ้ต็ม
แลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้จะไม่สามารถเขา้พืน้ที่ประชุมเพิ่มเติมได ้(ในกรณีที่ผูถื้อหุน้
ที่มาดว้ยตนเอง ทา่นสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุแทนได)้ 
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3.5  ผูถื้อหุน้ท่ีผ่านการคดักรองแลว้ และมีความประสงคเ์ขา้รว่มการประชุม บริษัทฯ ขอความรว่มมือ ในการ
ปฏิบตัิตนดงันี ้ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุเตรยีมหนา้กากอนามยัและสวมใสต่ลอดระยะเวลาที่เขา้รว่มประชมุ  
2. กรุณาลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยสบูห่รอืแอลกอฮอลล์า้งมือ  
3. หลกีเลีย่งการสมัผสับรเิวณใบหนา้ (ตา จมกู ปาก) โดยไมจ่ าเป็น  
4. หลกีเลีย่งการใช ้สมัผสัสิง่ของรว่มกบัผูอ้ื่น  
5. หากมีไข ้อาการไอ จามมีน า้มกู เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุณาใหท้่านออกจาก
หอ้งประชมุทนัที  

3.6  เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม 
บริษัทฯ ขอความกรุณาใหท้่านเขียนขอ้ซกัถามบนกระดาษและน าใสก่ลอ่งรบัค าถาม โดยเจา้หนา้ที่ของ
บรษัิทฯ จะจดัเตรยีมกระดาษและปากกาใหใ้นวนัประชมุ  

3.7  ผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะตอ้งกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อการคดักรองโรคติดเชือ้
ไวรสั COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดขอ้มูลดา้นสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่าน ถือว่าท่าน
กระท าความผิดตามพระราชบญัญตัิโรคติดตอ่ พ.ศ. 2558 โดยผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมตอ้งรบัทราบและ
ยินยอมใหบ้รษัิทฯ ไดด้  าเนินใชส้ทิธิใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรการที่เก่ียวขอ้งของรฐับาล 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมท่านใดไม่ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดย
เครง่ครดั บรษัิทขอความรว่มมอืใหผู้ท้ี่เขา้รว่มประชมุดงักลา่วใชว้ิธีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท 
เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุแทน  

3.8  บรษัิทอนญุาตใหเ้ฉพาะท่านผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเท่านัน้เขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ และไม่
อนญุาตใหผู้ต้ิดตามเขา้หอ้งประชมุ 

3.9  บริษัทของดใหบ้ริการอาหารและเครื่องดื่ม และไม่อนญุาตใหร้บัประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณ
สถานท่ีประชมุ เพื่อปอ้งกนัความเสีย่งจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั 

3.10  เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าจากการลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม บริษัทขอความร่วมมือใหผู้เ้ขา้ร่วม
ประชมุเผ่ือเวลาเพื่อการด าเนินการต่างๆ ก่อนเขา้รว่มการประชุม  โดยบริษัทจะเปิดการคดักรองและเริ่ม
ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

 
 

ทัง้นี ้หากสถานการณม์ีการเปลี่ยนแปลง หรือมีประกาศที่เก่ียวขอ้งจากภาครฐัและส่งผลกระทบต่อการจัด
ประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจะแจง้ใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท www.rajaferryport.com หรือเว็บไซตต์ลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ขอใหท้า่นติดตามผา่นช่องทางดงักลา่วอยา่งใกลชิ้ด 
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สิ่งที่สง่มาดว้ย 12 
มาตรการและแนวทางปฏิบตัตินส าหรบั 

เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
 

4/4 

 
แบบฟอรม์แสดงข้อมูลเพือ่การตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  

ในวนัพฤหสับดี ท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซเิดน้ท ์ชัน้ท่ี 3 เลขท่ี 227 ถนนรชัดาภิเษก                  
แขวงรชัดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 COVID-19 Infection Risk Screening Form Before attending Annual General Meeting of Shareholders 2022 on  
28 April 2022 at 14.00 hrs. at 3rd Floor, Veronica Residence Hotel , 227 Ratchadapisek Road Ratchadaphisek 

Subdistrict, Din Daeng District, Bangkok, Thailand  
 
ช่ือ-สกลุ(Name – Surname)______________________________หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone No.)               _____               
.  
1. ทา่นมีไข ้≥ 37.5 º C หรือไม่ ? Do you have a fever ≥ 37.5 º C?  ใช่ (Yes)   ไม่ใช่(No)  
2. ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนีห้รือไม่? Do you have any of these symptoms?  

เป็นไข ้Fever      ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No)  
ไอ Cough      ใช่ (Yes)    ไม่ใช่ (No)  
เจ็บคอ Sore throats     ใช่ (Yes)    ไม่ใช่ (No)  
น า้มกูไหล Runny nose     ใช่ (Yes)    ไม่ใช่ (No)  
เหน่ือยหอบ breathing difficulties    ใช่ (Yes)    ไม่ใช่ (No)  

3. ทา่นมีประวตักิารเดนิทางมาจากตา่งประเทศ หรือมาจากพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรใน 14 วนั ท่ีผ่านมาหรือไม่?   
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 
days?  

ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พืน้ท่ี I have traveled from:__________________________  
ไม่ใช่ (No)  

4.ทา่นมีประวตัสิมัผสัหรือใกลช้ิดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสยัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือไม่?  
Have you been in physical contact with suspiciously COVID - 19 infected patients?  

ใช่ (Yes)  
ไม่ใช่ (No)  

 

หมายเหตุ   หากพบว่าท่านมีไข ้37.5 º C ขึน้ไปหรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีบริษัทระบุไวห้รือมีประวตัิการเดินทางมาจาก
ต่างประเทศ หรือพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ภายใน 14 วนัท่ีผ่านมา หรือมีประวตัิสมัผัสใกลช้ิดกบัผูป่้วยท่ีตอ้ง
สงสยัการ ตดิเชือ้ COVID-19 บรษิัทขอใหท้า่นโปรดด าเนินการมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษิัท ดว้ยการกรอกและส่งหนงัสือ
มอบ ฉันทะแบบ ข. ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษัท แทนการเขา้ประชุมและเดินทางกลบั พรอ้มปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสขุประเทศไทย  
If you have a fever (≥ 37.5 º C); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries 
except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspiciously 
COVID-19 infected patients, we would like to kindly ask for your cooperation in granting proxy to our independent 
director to attend the meeting on your behalf, by filing the Proxy Form B and submit to our staff. You may then return to 
your resident and follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.  
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