วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565
เรือ่ ง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
2. รายงานประจาปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ
TSD (ต้องนามาในวันประชุม)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รบั เสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
5. ข้อบังคับบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. คาแนะนาในการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
8. แผนที่สถานที่ประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
10. แบบขอรับรายงานประจาปี 2564 แบบรูปเล่ม
11. คาชีแ้ จงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี แทนการใช้แผ่น CD
และการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2564
12. มาตรการและแนวทางปฏิบตั ติ นสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชัน้ ที่ 3 เลขที่ 227 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชัน้ ที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร และบริษัทได้จดั ทารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม
และได้นาส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ www.rajaferryport.com ของบริษัทแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกขึน้ โดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว(รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 1.)
จานวนเสียงที่ตอ้ งการ : คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานและกิจกรรมของบริษัทที่ได้ปฏิบตั ิงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่าน
มา ซึง่ ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจาปี 2564 โดยบริษัทได้จดั ทารายงานประจาปี ในรูปแบบรหัสคิว
อาร์โค้ด (QR Code) และได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามสิง่ ที่สง่
มาด้วย 2
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็ น ควรเสนอรายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ประจ าปี 2564 ให้ผู้ถื อ หุ้น รับ ทราบ
(รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 2.)
จานวนเสียงที่ตอ้ งการ : วาระนีไ้ ม่ตอ้ งได้รบั การลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งต้องจัดให้มีงบ
การเงิน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท ปรากฎอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงาน
ประจาปี 2564 (รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 2.) ซึง่ จัดทาขึน้ ตามหลักการบัญชีที่รบั รองทั่วไป
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลาดับแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี
2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
รวมของบริษัท ในปี 2564 ที่ผา่ นมา ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
รายการ
(งบการเงินรวม)
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้ (บาท)

ปี 2564
(ล้านบาท)
1,193
485
708
365
373
-110
-0.55

ปี 2563
(ล้านบาท)
1,235
431
804
497
504
-78
-0.39

ปี 2562
(ล้านบาท)
1,205
321
884
714
722
7
0.04

ปี 2561
(ล้านบาท)
1,184
297
887
736
745
22
0.12

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
จานวนเสียงที่ตอ้ งการ : คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิอนุมัตกิ ารงดการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กาหนดให้บริษัทจักต้อง
จัดสรรกาไรสุทธิในแต่ละปี ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี จนกว่าทุนสารองนี จ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30
ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้นิติบคุ คลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงิน
สารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกาหนด ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับฐานะการเงิ น และผลการดาเนินงาน แผนการลงทุนความ
จาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจาปี 2564 สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 จานวน 108.53 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุน้ เท่ากับ 0.54 บาท
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รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
1. กาไรสุทธิประจาปี (ล้านบาท)
2. กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร (ล้านบาท)
3. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
4. มูลค่าเงินปั นผล (ล้านบาท)
5. มูลค่าเงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)
6. กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
7. อัตราการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2564
-108.53
107.94
200.81
0
0
-0.54
0%

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

ปี 2562
27.38
300.48
191.25
9.98
0.0522
0.14
36.46%

ปี 2561
12.97
302.06
191.25
10.63
0.0556
0.07
81.99%

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการงดการ
จัด สรรก าไรสุท ธิ เ พื่ อ เป็ น ทุ น ส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ า ยเงิ น ปั น ผล ส าหรับ ผลการ
ดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564
จานวนเสียงที่ตอ้ งการ : คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กาหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในอัตราหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจาเป็ นต้องพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตาม
วาระ หรือเสนอแต่งตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระสาหรับปี 2565 กรรมการครบกาหนดออก
ตามวาระมีดงั นี ้
ชื่อ
ตาแหน่ง
1 นายธงทอง จันทรางศุ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2 นายอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3 นายพานิช พงศ์พิโรดม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการอิสระ
4 พลเรือเอกนวพล ดารงพงศ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 5 มกราคม – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฎว่าไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตัง้ กรรมการ
ด้วยเหตุนี ้ บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในครัง้ นีจ้ านวนทัง้
4 ท่าน มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทางานที่ดี และเป็ นบุคคลที่ไม่ได้
ประกอบกิจการ/เข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่ มี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทัง้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีตอ่ องค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจการ
ของบริษัท
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นอกจากนี ้ ยังมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็น
ควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เลือกตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่ อเพื่อเลือกตัง้ เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 4.
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการ
ทัง้ 4 ท่าน คือ นายธงทอง จันทรางศุ นายอนันต์ เกตุพิทยา นายพานิช พงศ์พิโรดม และพลเรือ
เอกนวพล ดารงพงศ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคล
ดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของ
บริษัท
จานวนเสียงที่ตอ้ งการ : คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ร่วมกันพิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2565 ตามที่
กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด ได้กาหนดไว้
ทัง้ นี ้ บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565 ซึ่ง
รวมถึง เงินเดือน โบนัส เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็ นจานวนรวมคงเดิม
คือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี ้
ก) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ
บริษัท
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือน
ตามระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ค) ค่าเบีย้ ประชุม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็ นจานวน 50,000 บาทต่อเดือน
ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2563 – 2565
ปี 2564

ปี 2563

ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน

ปี 2565
ปี ทีเ่ สนอ
5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

ค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

10,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้

30,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/เดือน

10,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้

50,000 บาทต่อเดือน

50,000 บาทต่อเดือน

50,000 บาทต่อเดือน

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ

โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 2,200,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5,000,000
บาทต่อปี ที่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2565 โดยเห็นชอบกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565 ซึ่ง
รวมถึง เงินเดือน โบนัส เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็ นจานวนรวมคงเดิม
คือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี ้
ก) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ
บริษัท
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือน
ตามระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ค) ค่าเบีย้ ประชุม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็ นจานวน 50,000 บาทต่อเดือน
จานวนเสียงที่ตอ้ งการ : คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุม
วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กาหนดให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท
เป็ นประจาทุกปี
ผู้สอบบัญชีทเี่ สนอแต่งตัง้ มีดังนี้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นายเทอดทอง เทพมังกร
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
นายบุญเกษม สารกลิ่น

เลขทะเบียน
4917
3787
9622
11888

จานวนปี ทีส่ อบบัญชีให้กับบริษัทฯ
2 ปี (ปี 2556– 2557)
3 ปี (ปี 2559-2561)
3 ปี (ปี 2562-2564)

หรือผูส้ อบบัญชีท่านอื่นภายในสานักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2565 ของบริษัทโดยกาหนดค่าตอบแทน เป็ นจานวนเงิ น 2,220,000 บาทต่อปี (รวม
บริษัทย่อย)
ทั้ง นี ้ ผู้ส อบบัญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เ สนอข้า งต้น ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์แ ละไม่มี ส่ว นได้เ สีย กับ บ ริษั ท
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจาปี และรายไตรมาส ปี 2563-2565
ที่

รายละเอียด

1

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จากัด (มหาชน)
1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจาปี
1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จากัด
2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจาปี
2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

2

หน่วย

ปี ทีเ่ สนอ
2565

ปี 2564

ปี 2563

หมายเหตุ

(บาท)
(บาท)

640,000
630,000

640,000
630,000

640,000
630,000

ไตรมาสละ 210,000 บาท

(บาท)
(บาท)

210,000
165,000

210,000
165,000

210,000
165,000

ไตรมาสละ 55,000 บาท
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ที่

รายละเอียด

3

บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จากัด
3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจาปี
3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจาปี
งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการควบคุมเฉพาะระบบงาน
รวมค่าตอบแทน

4
5
6

หน่วย

ปี ทีเ่ สนอ
2565

ปี 2564

ปี 2563

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000
90,000
140,000
105,000

100,000
90,000
140,000
105,000

100,000
90,000
140,000
105,000

(บาท)

140,000

140,000

140,000

(บาท)

2,220,000

2,220,000

2,220,000

หมายเหตุ

ไตรมาสละ 30,000 บาท
ไตรมาสละ 35,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีดงั ต่อไปนี ้
 นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
 นายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
 นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622
 นายบุญเกษม สารกลิน่ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่11888
หรือผูส้ อบบัญชีท่า นอื่นภายในสานักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2565 และเห็นควรอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีในอัตราค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 จานวน
2,220,000 บาทต่อปี
จานวนเสียงที่ตอ้ งการ : คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้า ร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) จานวน 20,000,000 หุ้น
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ให้
ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม
200,811,609 บาท เป็ น 220,811,609 บาท โดยเป็ น การเพิ่ ม หุ้น จดทะเบี ย นของบริษั ท เป็ น
จานวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท โดย
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) โดยวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
และเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ ทัง้ นี ้ มอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจพิจารณาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือ
หลายคราวก็ได้ รวมถึงการกาหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและ
เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทัง้ การลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ โดยรวมถึงการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(โปรดดูแบบรายงานการเพิ่มทุน
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 3.)
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โดยตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนฉบับที่ ทจ. 72/2558 เรือ่ ง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงฉบับ
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเสนอขายหุน้ ที่ได้รบั อนุญาตให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ตอ้ งไม่เกินสิบสองเดือนนับตัง้ แต่วนั ที่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ทัง้ นี ้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการจัดสรรให้แก่บคุ คลที่มีความเกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมทัง้ ราคาที่จะ
เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัดต้องไม่เข้าข่ายเป็ นราคาต่าตามเกณฑ์ราคาของสานักงาน ก.ล.ต.
ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศ สานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ.39/2551 เรื่อง การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการ
กาหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า โดยราคาตลาดที่ใช้
ในการกาหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้า
วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
โดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทจากเดิม 200,811,609
บาท เป็ น 220,811,609 บาท โดยเป็ นการเพิ่มหุน้ จดทะเบียนของบริษัทเป็ นจานวน 20,000,000
หุน้ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษั ท แบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) จะครบกาหนดในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 และในปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ
มิได้มีการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาขยาย
ระยะเวลาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทออกไปอีก 1 ปี สิน้ สุดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2566 โดยใช้เงื่อนไขต่างๆ ของการจัดสรร รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
มีอานาจดาเนินการต่างๆในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมตั ิไว้โดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ขยายระยะเวลา
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน
20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ซึ่งจะครบกาหนดในการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2565 เพื่อเสนอขายแก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) โดยให้ขยายระยะเวลา
ออกไปอีก 1 ปี สิน้ สุดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2566 โดยใช้เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอานาจดาเนินการต่างๆในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมตั ิไว้โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2564 ทุกประการ
จานวนเสียงที่ตอ้ งการ : คะแนนเสียงสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทจึงขอให้พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทจานวนไม่เกิน
800 ล้านบาท โดยรายละเอียดของหุน้ กูท้ ี่จะออกและเสนอขายเบือ้ งต้น มีดงั นี ้

วัตถุประสงค์

: เพื่อรองรับการขยายธุรกิ จของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ประเภท

: หุน้ กูท้ กุ ประเภท / ทุกชนิด (เว้นแต่หนุ้ กูแ้ ปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิหรือไม่ดอ้ ยสิทธิ
ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้ เดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน
มีหรือไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ หรือเป็ นหุน้ กู้อนุพันธ์ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จานวนเงินรวม

: มูลค่ารวมของหุน้ กูก้ าหนดไว้ไม่เกิน 800 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หรือในเงินสกุลอื่นใน
จานวนที่เทียบเท่า
ทัง้ นี ้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายขายหุน้ กูเ้ พิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุน้ กู้ เพื่อ
ทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุน้ กูท้ ี่บริษัทออกจาหน่าย
แล้วในขณะใดขณะหนึง่ จะต้องมีจานวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

อัตราดอกเบีย้

: ขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว

อายุ

: สาหรับหุน้ กู้ระยะสัน้ ไม่เกิน 270 วัน และสาหรับหุน้ กูร้ ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเสนอขาย

: เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้ งทุน
สถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน หรืออาจเสนอขายเป็ น
โครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรือเป็ น รายครัง้ ก็ ได้ ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผล
ใช้บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั้

การไถ่ถอนก่อนกาหนด : ขึน้ อยูก่ บั เงื่อนไขของหุน้ กูท้ ี่ออกในแต่ละครัง้
เงื่อนไขอื่นๆ

: ข้อจากัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุน้ กู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้ กูท้ ี่จะออกในแต่ละคราว มูล
ค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ วิธีการออกและ
เสนอขาย วิธี ก ารจัด สรร รายละเอี ยดการเสนอขาย อายุ การไถ่ ถอนก่ อนก าหนด การจด
ทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) และอื่นๆ ให้อยู่ในอานาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษั ท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ที่ จ ะ
พิจารณากาหนดต่อไป
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ทัง้ นี ้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้ร ั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ ในการกาหนด
หรือเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละ
ประเภท/แต่ละชนิด ในแต่ละครัง้ รวมทัง้ ให้มี อานาจในการด าเนิ นการใด ๆ อัน จาเป็ น และ
เกี่ ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ในแต่ละคราว ให้สาเร็จ และเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด และรวมถึ ง การมี อ านาจในการแต่ง ตั้งที่ ป รึก ษาทางการเงิ น และ/หรือ ผู้จัดการการ
จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อของผูอ้ อก
หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตัง้ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือใน
กรณี อื่ น ใดตามที่ เ ห็ น ควรการเข้ า ท าและลงนามในสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด จ าหน่ า ยหุ้ น กู้
(Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement) และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง การจัดทา การลงนาม และการยื่นคาขอและเอกสารต่าง ๆ กับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนิติบคุ คล และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอ
ขายหุน้ กูข้ องบริษัทจานวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของหุน้ กูท้ ี่จะออกและเสนอขาย
ดังกล่าวข้างต้น
จานวนเสียงที่ตอ้ งการ : คะแนนเสียงสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ดังนัน้ บริษั ทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28
เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชัน้ ที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร และกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี 2564 (Record Date) ในวันที่
10 มีนาคม 2565
บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว หาก
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อ
ในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานีแ้ สดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อลงทะเบียนก่อนเริม่ การประชุม
นอกจากนีเ้ พื่อเป็ นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมี
ความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมี
รายชื่อและข้อมูลของกรรมการผูร้ บั มอบฉันทะตามที่สง่ มาพร้อมนี(้ รายละเอียดสิ่งที่สง่ มาด้วย 7.) และส่งหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท ท่า เรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 281 ซอยสุทธิ พงศ์ 1 แขวง
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 ก่อนวันที่ 28 เมษายน 2565 ทัง้ นี ้ เพื่อให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ประโยชน์สงู สุด
จากการประชุมและเป็ นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ และฝ่ ายบริหารในการเตรียมชีแ้ จงในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ท่านผูถ้ ือหุน้
สามารถส่งค าถามล่ว งหน้า มายังบริษั ท ก่ อ นวัน ประชุม (ก่ อ นวัน ที่ 28 เมษายน 2565) ที่ เลขานุก ารบริษั ท ทาง Email:
IR@rajaferryport.com หรือ law@rajaferryport.com หรือโทรสาร 02-277-8511 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-277-4488 ต่อ
401 หรือ 505
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ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อเป็ นการ
ป้องกันและลดความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทและส่งคาถามล่วงหน้ามายังบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทัง้ นี ้ ในการจัดสถานที่ประชุมจาเป็ นต้องจัด
ให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึง่ จะทาให้จานวนที่น่งั ในห้องประชุมมีจานวนจากัด และบริษัทต้องปฏิบตั ิตามมาตรการและแนวทาง
ปฏิบตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จึงอาจทาให้เกิด
ความล่าช้าในการคัดกรองและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทนาส่งรายงานประจาปี 2564 ให้ผถู้ ือหุน้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด(QR Code) พร้อมแบบลงทะเบียน
ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2564 ในลักษณะถ่ายสาเนา กรุ ณาแจ้งความประสงค์พร้อมเขียนชื่อ
ที่อยู่ ส่งไปรษณีย ์ ตามแบบในสิ่งที่สง่ มาด้วย 10 แล้วส่งไปรษณียม์ าที่ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน) ที่อยู่ 281
ซอยสุทธิพงศ์ 1 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หากมีขอ้ สงสัยประการใดติดต่อ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-277-4488 ต่อ 505 หรือเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-277-4488 ต่อ 401
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564
ของ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
**************************************************************************************
ประชุม ณ วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สานักงานสาขาของบริษัท โรงแรมเวโรนิกา้
เรสซิเด้นท์ ชัน้ ที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.
โดยบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัศมี รับหน้าที่เป็ นพิธีกรผูด้ าเนินรายการ และเริ่มต้นด้วย
การแจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิตนสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบ
ถึงแนวปฏิบตั ิตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 โดยขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1 บริษัทฯ ได้จดั ที่น่งั ให้มีการเว้นระยะห่างรัศมีอย่างน้อย 1.5 เมตร และรองรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 ที่น่งั
โดยไม่มีพืน้ ที่รองรับผูต้ ิดตาม และกรณีที่น่งั เต็ม ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่มาทีหลังและมิได้สารองที่น่งั ล่วงหน้าไว้จะไม่สามารถ
เข้าพืน้ ที่การประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทฯจะขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ ดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
บริษัทฯ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน
2 บริษัทได้ตงั้ จุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิรา่ งกายของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณด้านหน้าสถานที่จดั
ประชุม และขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน (Social Distancing) อย่าง
น้อย 1.5 เมตร
3 ผูถ้ ือหุน้ ที่ผา่ นการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือ
3.1 ขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
3.2 กรุณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบูห่ รือแอลกอฮอล์ลา้ งมือ
3.3 หลีกเลีย่ งการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จาเป็ น
3.4 หลีกเลีย่ งการใช้ สัมผัสสิง่ ของร่วมกับผูอ้ ื่น
3.5 หากมีไข้ อาการไอ จามมีนา้ มูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ท่านออกจากห้อง
ประชุม
4 เพื่อลดความเสีย่ งจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จดั เตรียมไมโครโฟน หากท่านผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม บริษัท
ฯ ขอความกรุณาให้ทา่ นเขียนข้อซักถามบนกระดาษ
5 บริษัทไม่อนุญาตให้รบั ประทานอาหารและเครือ่ งดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
จึงขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ทุกท่านปฏิบตั ิตนตามแนวทางมาตรการดังกล่าวด้วย
ความเคร่งครัด
ลาดับต่อไป ขออนุญาตแนะนาข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัทให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ ดังนี ้
- บริษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน
200,812,238 บาท
- ทุนชาระแล้ว
200,811,609 บาท
- แบ่งออกหุน้ สามัญจานวน
200,811,609 หุน้
- มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ
1 บาท
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โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท และนายอภิชาติ ชโยภาส ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการท่านอื่นๆ รวมทัง้ สิน้
10 ท่าน เป็ นผูก้ าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจ
โดยมีคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่เรียกว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 2 ชุด คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พร้อมทัง้ การบริหารงาน บริษัทยังได้มีคณะกรรมการ ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ รับผิดชอบบริหารงานอีก 5
สายงาน ได้แก่ สายงานปฏิบตั ิการท่าเรือและเดินเรือ สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงาน
แผนงานบัญชีและการเงิน และสายงานอานวยการ เพื่อเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
ยุทธศาสตร์ที่บริษัทได้วางไว้
ในการประชุมในวันนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมดังนี ้
จานวนผูถ้ ือหุน้ ประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมรวม 32 รายนับรวมจานวนหุน้ ได้
134,964,470 หุน้ คิดเป็ น 67.2093% ของหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดของบริษัท เป็ นอันครบองค์ประชุม
โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้ว่าต้องมี
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 ราย และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ ที่
จาหน่ายได้ทงั้ หมดของบริษัท
เพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน และระเบียบการปฏิบตั ิในการ
ประชุม บริษัทฯจึงขอเรียนชีแ้ จง วิธีการนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ จะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทัง้ กฎเกณฑ์ของที่ประชุม
เพื่อให้การประชุมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฏระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ถือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย/ หรืองด
ออกเสียง อย่างใดอย่างหนึง่ ในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณี
ของผูถ้ ื อ หุน้ ต่า งประเทศซึ่ง แต่ง ตั้งคัสโตเดี ยนในประเทศไทย ให้ถือ หุ้น และดูแ ลผลประโยชน์แ ทน สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทาการลงคะแนน
เท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รบั ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่
กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
2. ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เท่านัน้ โดยให้ผูถ้ ื อหุน้ ที่ได้ออกเสียง ไม่เห็ นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึน้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็ บใบ
ลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครัง้ นีม้ ี นายธนกฤต ขันธ์คามโภชก์ เป็ นพยาน
ในการนับคะแนน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนน ทัง้ นี ้ การลงคะแนนเสียงในการประชุม ครัง้ นี ้
เป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดเพื่อให้
เกิดความโปร่งใส
3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ดี ดังนัน้ บริษัทจะเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม ทัง้ ในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง้ นี ้ ขอให้
ท่านผูถ้ ือหุน้ กาเครือ่ งหมายถูกลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้
ยกมือขึน้ จากนัน้ จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อ นามาคานวณคะแนนเสียงว่ามีผถู้ ือ
หุน้ เห็ น ด้ว ย ไม่ เ ห็ น ด้ว ย หรื อ งดออกเสี ย งเป็ น จ านวนเท่า ไหร่ และเจ้า หน้า ที่ จ ะเก็ บบัต รลงคะแนนที่
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทัง้ หมด สาหรับท่านผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ได้รบั บัตรลงมติตงั้ แต่ลงทะเบียนนัน้
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หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนัน้ แล้ว โดยมติดงั กล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผู้
ถือหุน้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระ
นัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการซักถามกรุณา เขียนชื่อและนามสกุล และคาถาม หรือแสดงความ
คิด เห็ น ในแบบฟอร์ม ข้อ สอบถาม เพื่อ ประโยชน์ใ นการจัด ท าบัน ทึก การประชุม ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อ หุ้น มี คาถามหรือ
ความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุ ณาให้สอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ
ในช่วงท้ายของการประชุม
ก่อนที่จะเริ่มประชุม พิธีกรกล่าวแนะนา ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และที่
ปรึกษาบริษัท ซึง่ เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
2. นายชาตรี ศิรพิ านิชกร
3. นายพานิช พงศ์พิโรดม

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการอิสระ
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. พลเรือเอกนวพล ดารงพงศ์
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
6. นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
7. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายวงศกร พิธุพนั ธ์
กรรมการ
9. นายอภิชนม์ ชโยภาส
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ
โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 9 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททัง้ หมด 10 ท่าน คิดเป็ น 90% ของ
คณะกรรมการบริษัท
ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี จากัด (มหาชน)
นายตระกูล เฮงสกุล
ทีป่ รึกษากฎหมาย
นายธีระพร พ่วงเจริญ
โดยกรรมการและผู้บริหารที่ทาหน้าทีด่ าเนินการประชุม อยูบ่ นเวที ได้แก่
1. ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
2. กรรมการผูจ้ ดั การ
นายอภิชาติ ชโยภาส
3. รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน นายชาคริต โอภาสอุดม
พิธีกรได้กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ เข้าสูก่ ารประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
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ประธานฯ ได้กล่าวสวัสดีตอ้ นรับผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม เป็ นอีกครัง้ หนึ่งที่จะได้มีโอกาสได้เข้า
ประชุมเพื่อชีแ้ จงและหารือร่วมกัน ด้วยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) บริษัทฯมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอให้ผเู้ ข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ทุกท่าน ปฏิบตั ิตนตามแนวทางมาตรการที่กาหนดในการประชุมในวันนี ้ จึงขอทา
การเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ตามระเบียบวาระที่ได้กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้จดั ขึน้ เมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชัน้ ที่ 2 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร และบริษัทได้จัดทารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วัน
ประชุมฯ และได้นาส่งให้แก่ก ระทรวงพาณิ ช ย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่ทางเว็ บไซต์
www.rajaferryport.com ของบริษัทแล้ว
โดยบริษัทได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือ หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ปรากฏรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 1
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมไปทีละหน้า รวมทัง้ หมด 20 หน้า
เริม่ จากหน้าแรก ไปจนถึงหน้าสุดท้าย และประธานฯได้สอบถามผูถ้ ือหุน้ ว่าต้องการสอบถามหรือ เสนอให้ขอ้ คิดเห็นใด
หรือไม่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเรือ่ งใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทาการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รบั รองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
30 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
134,964,470
0
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ ัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิ น
รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานและกิจกรรม
ของบริษัทที่ได้ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฎอยู่ในรายงานประจาปี 2563 โดยบริษัทได้จัดทารายงาน
ประจาปี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามสิ่ง
ที่สง่ มาด้วย 2
14/69

สิ่งที่แนบมาด้วย 1
สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
5/25

โดยในรอบปี ที่ผา่ นมา ปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัทได้ทาการออกโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย กระตุน้ การใช้บริการ อาทิเช่น
โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
- โปรโมชั่น ซือ้ ตั๋วรถยนต์ ฟรีต๋วั ผูโ้ ดยสาร
- โปรโมชั่น สุด COOL กรุงเทพ-สมุย กรุงเทพ-พะงัน เพียง 399 บาท/ที่น่งั
- โปรโมชั่น หั่นราคาท้าลมหนาว กรุงเทพ-สมุย 550 บาท/ที่น่งั กรุงเทพ-พะงัน เพียง 650 บาท/ที่น่งั
- ส่งเสริมการขาย โชว์บตั รรับสิทธิ์ ส่วนลดพิเศษเพียงแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา ที่เคาน์เตอร์จาหน่ายบัตร
โดยสาร รับสิทธิ์สว่ นลดพิเศษ ตัวเมืองสุราษฎร์ฯ-สมุย /สมุย-ตัวเมืองสุราษฎร์ฯ ราคา 140 บาท และตัวเมือง
สุราษฏร์ฯ-พะงัน /พะงัน-ตัวเมืองสุราษฎร์ฯ ราคา 190 บาท
- โปรโมชั่น เอาใจนักบิด เมื่อซือ้ ตั๋วไป-กลับ ดอนสัก-สมุย สมุย-ดอนสัก Big Bike 360 บาท ราคาเต็ม 460
บาท
- โปรโมชั่น บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ต จากัด รถเช่าเหมาไปส่งถึงที่ รอบเกาะสมุ ย หินตาหินยาย ละไม เฉวง
สนามบิน บางรัก บ่อผุด แม่นา้ หน้าทอน เช่าเหมา 750 บาท/10 ที่น่งั
- โปรโมชั่น บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ต จากัด รถเช่าเหมา ดอนสัก -ตัวเมืองสุราษฏร์ธานี 800 บาท ดอนสักสนามบินสุราษฏร์ธานี 1,000 บาท ดอนสัก-สนามบินนครศรีธรรมราช 1,400 บาท
เพิ่มศักยภาพการจัดจาหน่าย
- ชาระง่าย จ่ายได้ทกุ ที่ ผ่าน Mpay Wallet , mPay Station ผ่าน Familymart , Top Supermarket ,
Robinson , Big C , B2S , AIS และผ่าน ATM ,Internet Banking ,Credit Card และ Debit Card
- จองตั๋วได้หลายช่องทาง ผ่าน www.rajaferryport.com Raja Ferry Mobile Application จุดจาหน่ายตั๋วท่า
เทียบเรือ จุดจาหน่ายตั๋วสนามบิน และผ่านตัวแทนจาหน่ายตั๋ว
- ชาระค่าบริการง่ายๆ สแกนคิวอาร์โค้ด และรู ดบัตรเครดิต Payment on EDC ชาระง่าย สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย
- ซือ้ ตั๋วเรือ ตั๋วเรือ ง่ายๆได้ที่ Line Myshop จองสะดวก ไม่ตอ้ งต่อคิว ฟรีคา่ ธรรมเนียมการชาระเงิน
- TRANSFER AIRPORT TO HOTEL บริการรับ-ส่งจากสนามบินถึงโรงแรม จองง่ายๆผ่าน LINE@
เพิ่มศักยภาพการให้บริการ
- สร้างหลักผูกเรือ ดอนสัก อันเป็ นประโยชน์ในการจอดเรือเทียบท่า เพื่อซ่อมบารุ ง และลดการจอดเรือลอย
ลากลางทะเล เพื่อประหยัดนา้ มันเชือ้ เพลิงและความปลอดภัย
- โครงการท่าเรืออีก 2 ท่า ท่า 4-5 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ ทาให้สามารถเดินเรือให้บริการ
ได้สะดวกรวดเร็วมากขึน้ และเพื่อรองรับเส้นทางการเดินเรือใหม่
ผลประกอบการปี 2563
ในส่วนผลประกอบการในปี ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 503.68 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 จานวน 722.05
ล้านบาท และเทียบกับปี 2561 จานวน 745.18 ล้านบาท โดยแบ่งรายได้ออกเป็ น
- รายได้จากการให้บริการเดินเรือ เป็ นจานวน 458.62 ล้านบาท
- รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร เป็ นจานวน 10.31 ล้านบาท
- รายได้บริการอื่น เป็ นจานวน 0.11 ล้านบาท
- รายได้จากการจาหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ้ เป็ นจานวน 28.45 ล้านบาท
- รายได้อื่น เป็ นจานวน 6.19 ล้านบาท
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รายได้แยกตามเส้นทางการให้บริการเดินเรือ (หน่วย : ล้านบาท)
- เส้นทาง อาเภอดอนสัก – อาเภอเกาะสมุย จานวน 276.15 ล้านบาท
- เส้นทาง อาเภอดอนสัก - อาเภอเกาะพะงัน จานวน 150.85 ล้านบาท
- เส้นทาง อาเภอเกาะสมุย - อาเภอเกาะพะงัน จานวน 31.58 ล้านบาท
โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
- ต้นทุนขายและการให้บริการ จานวน 455.68 ล้านบาท
- ต้นทุนในการจัดจาหน่าย จานวน 37.90 ล้านบาท
- ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร จานวน 78.34 ล้านบาท
- ค่าใช้จา่ ยอื่น (R4) จานวน 12.09 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน จานวน 14.45 ล้านบาท
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ เป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 458.62 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 จานวน 642.46
ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวนมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ส่งผลให้สาหรับงวดสิน้ ปี 2563 บริษัทขาดทุนจานวนเงินทัง้ สิน้ 78.38 ล้านบาท
นายอภิชาติ ชโยภาส นาเสนอข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติมว่า จากผลกระทบที่สาคัญจากปั ญหาโรคติดต่อร้ายแรงโค
วิด-19 ที่สง่ ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างรุ นแรงนัน้ ด้วยบริษัทได้คาดหวังกับธุรกิจใหม่การขนขยะข้าม
ระหว่างเกาะ ปรากฏว่า เรือราชา 4 ต้องมาประสบอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติทาให้ผูโ้ ดยสารขาดหายไปช่วงหนึ่ง
ประกอบกับในปี 2563 เป็ นปี ที่การท่องเที่ยวแย่ที่สดุ ผูโ้ ดยสารลดน้อยลง จากเดิมที่ ประมาณการไว้ประมาณ 1.3-1.4
ล้านคนต่อปี แต่ปีที่ผา่ นมาผูโ้ ดยสารน้อยลงเป็ นอย่างมาก มีผโู้ ดยสารมาใช้บริการทัง้ ปี เพียง 0.7 ล้านคนต่อปี และอีก
ปั จจัยหนึ่งคือสายการบิน ปั จจุบนั มีการให้บริการสายการบินลดน้อยลง ส่วนสายการบินระหว่างประเทศยังคงจากัด
ด้วยมาตรการการป้องโรคติดต่อร้ายแรง
ในปี 2563 บริษัทให้บริการเดินเรือลดลงอย่างมาก เนื่องจากผูโ้ ดยสารลดน้อยลง จากเดิมที่เคยให้บริการ
ประมาณ 40-50 เที่ยวต่อวัน เหลือประมาณ 20-30 เที่ยวต่อวัน แต่อย่างไรก็ดี ในส่วนของโลจิสติกส์ก็ยงั สร้างรายได้
ให้กบั บริษัทต่อเนื่อง แม้วา่ จานวนรถยนต์ที่มาใช้บริการจะลดน้อยลงบ้าง
ในส่วนของการพัฒนา บริษัทก็ยงั ได้รบั ความไว้วางใจจากสถาบันการเงิน ในการลงทุนสร้างท่าเทียบเรือท่า 4-5
ดอนสัก ซึง่ ใกล้จะแล้วเสร็จ คาดว่าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 นีจ้ ะได้ใช้งาน และอีกแผนงานหนึ่งที่บริษัทดาเนินงาน
ต่อเนื่องมาไม่ต่า กว่าสองปี คือการขออนุญาตสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวย ซึ่งเป็ นเกาะหนึ่งที่ใหญ่มากในจังหวัด
สุราษฏร์ธานี ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทได้รบั ใบอนุญาตปลูกสร้างสิง่ ล่วงลา้ ลานา้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนการวางแผนงาน บริษัทจะต้องพิจารณาผลการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 เป็ นสาคัญ หากการฉีด
ไปเป็ นตามแผนงานของภาครัฐ คงได้เห็นการฟื ้ นตัวของธุรกิจของบริษัทประมาณไตรมาสที่ 3-4 ของปี นี ้ และหากมีการ
เปิ ดประเทศคาดการณ์ได้วา่ รายได้ของบริษัทจะกลับมาเป็ นเช่นเดิมอย่างแน่นอน
ส่วนการบริงานภายใน บริษัทยังมีสภาพคล่องและความเข้มแข็งทางการเงินในการบริหารงานและการดูแล
พนักงานได้ แต่อย่างไรก็ดี ก็ตอ้ งปรับลดค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา
บริษัทพนักงานและผูบ้ ริหารก็ยอมลดเงินเดือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กบั บริษัท
คูแ่ ข่งทางการค้าต่างๆก็ได้รบั ผลกระทบ บางรายหยุดให้บริการ บางรายให้บริการแต่ละวันน้อยมาก จึงขอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563 ตามที่ได้นาเสนอดังกล่าว
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี ้
คาชีแ้ จง
1. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า
1.1 บริษัทวางแผนขยายธุรกิจจากการเดินเรือการขนส่งให้มากขึน้
หาช่องทางธุรกิจในการขนส่งไปยังเกาะอื่นๆ นอกเหนือจากเกาะ
สมุยและเกาะพะงัน แต่ที่เป็ นแผนงานที่กาลังดาเนินงานต่อเนื่อง
คือการสร้างท่าเรือเกาะพะลวย ซึง่ จะเพิ่มช่องทางธุรกิจเพิ่มขึน้
1.2 เรือของบริษัททุกลามีประกันทัง้ หมด และเรือราชา 4 ได้เคลม
ประกันความเสียหายทั้งหมดแล้ว ผูเ้ สียชีวิต บริษั ทได้เยียวยาทั้ง
หมดแล้ว ซึง่ ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างขัน้ ตอนการกาจัดซากเรือ
2. นายสมพงศ์ บุญธรรมจินดา อาสาพิทักษ์สิทธิ ผูถ้ ือหุน้ สมาคม 2. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามดังนี ้
2.1 สถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อต้นปี รายได้เริ่มจะดีขึน้ แต่ไม่กี่วันที่
2.1 คาดการณ์ผลการดาเนินงานปี 2564 จะดีกว่าปี 2563 หรือไม่ ผ่านมา ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์กลับมาประสบปั ญหาหนักอีก
อย่างไร
ครัง้ โรคติดต่อร้ายแรงโควิด -19 ที่กลับมาระบาดรอบที่ 3 ทาให้
2.2 การสร้า งสะพานไปยังเกาะสมุย จะมีผ ลต่อ บริษั ท มากน้อ ย รายได้ล ดลงหายไปอี ก ครึ่ ง หนึ่ ง ต่ อ วั น ดั ง นั้ น สิ่ ง ส าคั ญ คื อ
เพียงใด
สถานการณ์โควิด19 เป็ นปั จจัยปั ญหาอย่างมากต่อการดาเนินงาน
ของบริษัท
ตัว อย่า งเช่น เมื่อวาน บริษั ทให้บริการเส้น ทาง ดอนสัก -สมุย ไปกลับ 14 เที่ยว ดอนสัก-พะงัน ไป-กลับ 6 เที่ยว มีผโู้ ดยสารทัง้ หมด
มาใช้บริการเพียง 42 คน แสดงให้เห็นว่า ขณะนีป้ ระชาชนลดการ
เดินทางและไม่อยากเดินทางไปไหน เนื่องจากกลัวโรคติดต่อโควิด 19 รวมทัง้ มาตรการการกักตัวในการเดินทางข้ามจังหวัด ส่งผลให้
ประชาชนเดินทางลดลงเป็ นอย่างมาก ฉะนัน้ ต้องดูสถานการณ์การ
ฉีดวัคซีนเป็ นสาคัญ เพื่อวางแผนธุรกิจด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม
2.2 การสร้า งสะพานไปยัง เกาะสมุย มี ผ ลต่อ บริษั ท แน่ น อน แต่
อย่างไรดี ก็ทาให้เสน่หข์ องเกาะลดลงไปด้วย
3. นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
3. ผูบ้ ริหารได้อธิบายดังนี ้
ได้สอบถามดังนี ้
3.1 นายชาคริต โอภาสอุด ม ได้อธิ บ ายว่า ปั จจุบัน เรือราชา 4
3.1 เรือราชา 4 ยังสามารถซ่อมแซมและนากลับมาใช้งานได้หรือไม่ กลายเป็ นซากเรือ ซึ่งอยู่ในระหว่างการกาจัดซากเรือ เนื่องจากไม่
3.2 เหตุใดการทาประกัน จึงไม่ครอบคลุมความเสียหายทัง้ หมด
สามารถนากลับมาซ่อมแซมได้
3.3 ขอทราบความคืบหน้าของการฟ้องร้องคดีระหว่างบริษัทกับกรม 3.2 นายบัญ ญั ติ แสงนิ รัต น์ ได้อ ธิ บ ายว่ า บริ ษั ท ได้ท าประกั น
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ด้วยกัน 4 ประเภท แต่ละประเภทก็จะมีวงเงินคุม้ ครองประมาณ 10
ล้า นบาท ต่อ หนึ่ ง กรมธรรม์ ซึ่งแต่ล ะกรมธรรม์ก็ จ ะคุ้ม ครองไม่
เหมือนกัน เช่น ประกันตัวเรือคุม้ ครองตัวเรือซากเรือ ซึ่งบริษัทเคลม
ประกันตัวเรือราชา 4 เต็มทุนประกัน จานวน 16 ล้านบาท ประกัน
การขนส่ง คุม้ ครองทรัพย์สินในเรือขณะเกิดอุบัติเหตุ และประกัน
คุ้ม ครองชี วิ ต ทรัพ ย์สิ น บุค คลภายนอก ซึ่ ง ในแต่ ล ะปี บริษั ท ซื ้อ
ประกัน จ านวนมาก และบริษั ท เคลมประกัน เพื่ อ คุม้ ครองความ
เสียหายให้ได้มากที่สดุ
3.3 นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า คดียงั อยู่ในระหว่างการไกล่
เกลี่ย ซึง่ คาดการณ์วา่ ปี นีน้ ่าจะได้ขอ้ สรุป
ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ
1. นางวัฒนา แพรธารงสกุล ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
1.1 อยากทราบแผนงานหรือโครงการที่จะมีการดาเนินงานต่อไปใน
ภายภาคหน้า 1-3 ปี
1.2 เรือทัง้ หมดได้ทาประกันหรือไม่ และเรือราชา 4 ที่ล่มได้เคลม
ประกันหรือไม่
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ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ
4. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
4.1 จะท าอย่ า งไรในภาวะโรคระบาดที่ ไ ม่ เ อื ้อ อ านวยต่ อ การ
ท่องเที่ยว
4.2 พิจารณาการปรับลดค่าใช้จา่ ยให้สอดคล้องกับรายได้อย่างไร
4.3 ไม่เข้าใจว่าทาไมบริษัทซึ่งเป็ นธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมา 6 ปี
เป็ นช่วงที่ดีของการท่องเที่ยว แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างรายได้และ
กาไรให้เติบโตได้ เหตุผลคืออะไร
4.4 ผูบ้ ริหารวางเป้าหมายบริษัทในปี 2564 อย่างไร
4.5 บริษั ทควบคุมต้น ทุนการให้บริการอย่า งไร เนื่ อ งจากต้นทุน
ให้บริการของบริษัทสูงมาก
4.6 ข้าพเจ้าฯ มีความเป็ นห่วงต่อผลประกอบการที่ผ่านๆมา ฝากให้
ผูบ้ ริหารนาไปพิจารณาเพิ่มเติมถึงการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ด้ว ย หากปล่อยให้รายได้แ ละค่า ใช้จ่า ยบริษั ท เป็ น อย่า งนี ้ต่อไป
บริษัทจะมีกาไรได้ยากมาก ขอให้นาไปพิจารณาด้วย
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คาชีแ้ จง
4.นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า
4.1 ฝ่ ายบริห ารพยายามหาช่องทางในการท าธุ รกิ จ ต่า งๆ และ
พยายามออกโปรโมชั่น ต่า งๆกระตุน้ การท่องเที่ ยว และ วัน ที่ 1
พฤษภาคม 2564 นี ้ บริษัทก็จะออกโปรโมชั่นใหม่
4.2 เรือ่ งการปรับลดค่าใช้จา่ ย แน่นอนบริษัทได้ดาเนินงานในเรื่องนี ้
ตัง้ แต่ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็ นการลดเงินเดือนผูบ้ ริหาร รวมถึง ท่าน
ประธานและกรรมการบริษัท อีกส่วนหนึ่งคือ การบริหารงานการจัด
เรือให้เหมาะสม ลดเที่ยวเรือเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จา่ ย
การที่บริษัทจะไปลดค่าตอบแทนพนักงานมากจนเกินไปก็ส่งผลต่อ
การปฎิบตั ิงาน โดยเฉพาะพนักงานในตาแหน่งผูช้ านาญการในเรือ
และพนักงานอื่นๆ หากบริษัทลดค่าตอบแทนเงินเดือนมากจนเกินไป
พนักงานก็อยูไ่ ม่ได้ บริษัทก็จะบริหารงานลาบากมากขึน้
อีกส่วนหนึ่งคือการลดค่าใช้จา่ ยการซ่อมบารุง ซึ่งก่อนนาเรือขึน้ คาน
บริษัทจะพยายามทาการซ่อมบารุงด้วยทีมงานของบริษัทเองให้ได้
มากที่สดุ เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ยเรือขึน้ คาน
4.3 สภาพการท่อ งเที่ ยวก่อนหน้า ปี 2563 ยอมรับ ว่า สภาพการ
ท่องเที่ยวเติบโตขึน้ แต่อย่างไรก็ดี ต้องพิจารณาด้วยว่า อัตราการใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยวน้อยลง การท่องเที่ยวนอกประเทศเพิ่มมากขึน้
บริ ษั ท ก็ พ ยายามที่ จ ะกระจายการประชาสัม พัน ธ์ ขยายธุ ร กิ จ
ออนไลน์ให้ครอบคลุมเข้าถึงลูกค้าทุกประเภท เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม
ซึ่งหากสิน้ สุด ปั ญ หาโรคติด ต่อโควิด -19 คงได้เห็ นการพัฒนาของ
บริษัทมากขึน้
4.4 เป้าหมายบริษัทในปี 2564 อันดับแรกต้องพิจารณาปั ญหาเรื่อง
โรคติดต่อร้ายแรงโควิด19 กับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สดุ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้ประชาชนกลับมาใช้จา่ ยกลับมาเดินทาง
อันดับสองแผนงานที่ดาเนินการไว้ จะมีผลตอบรับอย่างไร ไม่ ว่าจะ
เป็ นด้านงานขายออนไลน์ การพัฒนาโปรแกรมต่างๆ และการขยาย
เครือข่ายตัวแทนจัดจาหน่าย
อันดับที่สามคือเป้าหมายการสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวย และการ
เดิ น เรือ เส้น ทางเกาะเต่า ที่ ค าดว่า อาจจะเพิ่มรายได้ใ ห้กับ บริษั ท
จานวนมาก
4.5 ต้นทุนหลักของบริษัทมีดว้ ยกัน 2 ส่วนหลัก กล่าวคือ 1 นา้ มัน
เชือ้ เพลิง 2 การซ่อมบารุงเรือ ประกอบด้วย 2.1 เรือขึน้ คาน จะมีค่า
เสื่อมราคา(Depreciation) ค่าใช้จ่ายเรือขึน้ คานจะถูกตัดจาหน่าย
เป็ นค่าใช้จา่ ยตลอดอายุการให้ประโยชน์จนกระทั่งมีการซ่อมเรือครัง้
ใหญ่ต่อไป ซึ่งอายุการตัดจาหน่ายสูงสุดไม่เกิน 3 ปี เนื่องจากเรือ
บริษัทเป็ นเรือเก่า 2.2 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ความปลอดภัยของเรือ ที่
จะต้องปรับเปลี่ยนให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ ไม่ว่าจะเป็ น GPS แพชู
ชี พ ที่ ต ้อ งเปลี่ ย นใหม่ ซึ่ง ฝ่ ายบริห ารพยายามควบคุม ค่า ใช้จ่า ย
ดังกล่าว ซึง่ หนึ่งในทางออก อาจจาเป็ นจะต้องต่อเรือใหม่ในอนาคต
4.6 บริษัทน้อมรับไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งใดเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า ผูบ้ ริหารได้นาเสนอผลการดาเนินงานภายใต้วิกฤติปัญหาเรือ่ งโรคระบาด
ร้ายแรงโควิด-19 ที่สง่ ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง และได้ตอบคาถามเพื่อชีแ้ จงต่างๆให้ขอ้ มูลผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อให้คลายข้อสงสัย อีกทัง้ ผูถ้ ื อหุน้ ยังได้แสดงความเป็ นห่วงบริษัทและแนะนาแนวทางต่างๆให้บริษัทนาไป
พิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารน้อมรับคาแนะนาต่างๆไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระดังกล่าวนี ้ เป็ นวาระพิจารณาเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงใน
วาระที่ 2 นี ้
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563 ตามที่บริษัทได้รายงานข้อมูล
ข้างต้น
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาว่า รายละเอียดงบการเงินที่เป็ นสาระสาคัญ บริษัทได้รายงาน
ให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563 แล้ว ซึง่ งบการเงินประจาปี
2563 ได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
แล้ว ในวาระดังกล่าวนี ้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจในวาระที่ 3 นี ้ บริษัทจึงเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามอีกครัง้ หนึง่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใดเพิ่มเติมประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทาการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563 สิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

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

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิน
ปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ ัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิ น
รายงานวาระพิจารณาอนุมตั ิการงดการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับ
ผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ป ระชุมพิ จารณาว่า ตามพระราชบัญญัติ บริษั ทมหาชนจากัด และ
ข้อบังคับของบริษัท ได้กาหนดให้บริษัทจัก ต้องจัดสรรกาไรสุทธิ ในแต่ละปี ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
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และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังจาก
หักภาษี เงินได้นิติบคุ คลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่
บริษัทกาหนด ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน
แผนการลงทุนความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 จานวน 74.01 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุน้ เท่ากับ 0.37 บาท
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
1. กาไรสุทธิประจาปี (ล้านบาท)
2. กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร (ล้านบาท)
3. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
4. มูลค่าเงินปั นผล (ล้านบาท)
5. มูลค่าเงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)
6. กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
7. อัตราการจ่ายเงินปั นผล

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

ปี 2562
27.38
300.48
191.25
9.98
0.0522
0.14
36.46%

ปี 2561
12.97
302.06
191.25
10.63
0.0556
0.07
81.99%

จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม ประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผล
ประกอบการขาดทุน จากปั จจัยหลายๆด้าน ไม่วา่ ด้วยเศรษฐกิจ และปั ญหาโรคติดต่อร้ายแรง ดังนัน้ บริ ษัทจึงขอเสนอ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาการงดการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผล
การดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563 ตามที่นาเสนอดังกล่าว
โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการงดการจัดสรรกาไร
สุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563 ตามที่
นาเสนอดังกล่าว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณานี ้ และไม่มีผู้
ถือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทาการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการงดการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563 นี ้ จะต้องได้รบั การ
รับรองด้วยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมตั ิการงดการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงด
จ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
134,964,571
0
0
0
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กาหนดออกตามวาระ ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ป ระชุมพิ จารณาว่า ตามพระราชบัญญัติ บริษั ทมหาชนจากัด และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
ในอัตราหนึง่ ในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจาเป็ นต้องพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตาม
วาระ หรือเสนอแต่งตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระสาหรับปี 2564 กรรมการครบกาหนดออกตามวาระมีดงั นี ้
ชื่อ
ตาแหน่ง
1 นายชาตรี ศิรพิ านิชกร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2 นายวงศกร พิธุพนั ธ์
กรรมการบริษัท
3 นายอภิชนม์ ชโยภาส
กรรมการบริษัท
1

4

ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ เสนอวาระและเสนอรายชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 13 มกราคม – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและรายชื่อ
บุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตัง้ กรรมการ
ด้วยเหตุนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในครัง้ นี ้
จานวนทัง้ 3 ท่าน มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทางานที่ดี และเป็ นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบ
กิจการ/เข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ น
การแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทัง้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่าง
เพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี ้ ยังมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
บริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เลือกตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออก
ตามวาระ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 4.
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โปรดพิจารณา แต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ครบกาหนดออกตามวาระ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึง่
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็ นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้
ถือหุน้ ลงคะแนนได้อย่างอิสระ ขอให้กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตัง้ ใหม่ที่ได้เข้าร่วมการประชุม
ในครัง้ นี ้ ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็ นการชั่วคราวจนกว่าจะมีลงมติในวาระการประชุมนีเ้ สร็จสิน้
ประธานฯ แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบว่า รายละเอียดของกรรมการบริษัทที่นาเสนอแต่งตัง้ ทัง้ 3 ท่าน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 4. จึงขอเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณา
ดังกล่าวนี ้
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด และเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี และให้เพื่อผู้
ถือหุน้ ได้ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระ ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทาการนับคะแนนเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการ
ที่ตอ้ งออกตามวาระเป็ นรายบุคคล
5
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พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สาหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่
ครบกาหนดออกตามวาระนี ้ จะทาการลงคะแนนมติ แต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้อง
ได้รบั การรับรองด้วยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
1. กรรมการท่านแรก นายชาตรี ศิรพิ านิชกร
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายชาตรี ศิริพานิชกร กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
133,660,330
1,304,241
0
0

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
99.0336
0.9663
0
0

2. กรรมการท่านที่สอง นายวงศกร พิธุพนั ธ์
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายวงศกร พิธุพนั ธ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
มติทล่ี ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

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

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
99.0337
0.9662
0
0

3. กรรมการท่านที่สาม นายอภิชนม์ ชโยภาส
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายอภิชนม์ ชโยภาส กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
133,660,447
1,304,124
0
0
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วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2564
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจาปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ร่วมกันพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทประจาปี 2564 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดได้กาหนดไว้
บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน
โบนัส เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็ นจานวนรวมคงเดิมคือ ไม่ เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดย
แบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี ้
ก) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือนตาม
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ค) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็ นจานวน 50,000 บาทต่อเดือน
ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2562 – 2564
ปี 2563

ปี 2562

ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน

ปี 2564
ปี ทีเ่ สนอ
5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

ค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

10,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้

30,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/เดือน

10,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้

10,000 บาท/ครัง้

50,000 บาทต่อเดือน

50,000 บาทต่อเดือน

50,000 บาทต่อเดือน

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ

โดยในปี 2563 บริษั ทได้จ่ า ยค่า ตอบแทนให้แ ก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 2,488,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทต่อปี ที่ได้รบั การอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 โดยเห็นชอบกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ซึง่ รวมถึง
เงินเดือน โบนัส เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็ นจานวนรวมคงเดิมคือ ไม่ เกิน 5,000,000 บาท
ต่อปี ตามที่ได้นาเสนอข้างต้นครับ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี ้
ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ
1. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้เสนอเนะดังนี ้
ตามที่บริษัทรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ที่
ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาทนัน้ ก็
เป็ นการควบคุ ม ที่ ไ ม่ เ กิ น วงเงิ น ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ดี แต่ ข ้า พเจ้า ฯ มี
ความเห็นว่าเป็ นโอกาสที่ดี ถ้าเราจะปรับลดวงเงินลงมาเพื่อให้เห็น
ว่าบริษัทมีความพยายามควบคุมค่าใช้จ่าย จึงขอให้ลองพิจารณา

คาชีแ้ จง
1.นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า
ท่านประธานฯได้แสดงความเสียสละด้วยการลดค่าตอบแทนตัง้ แต่
เดือนเมษายน ปี ที่ผ่านมา และกรรมการอีกหลายท่านก็ได้เสียสละ
เช่นเดียวกัน รวมทัง้ ผูบ้ ริหารและพนักงานก็ลดเงินเดือนทัง้ ปี เพื่ อ
ประคับประคองบริษัทให้ฝ่าวิกฤติโควิด -19ให้ได้ อย่างไรก็ดี ต้อง
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงสาหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว
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ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทาการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจาปี 2564 นี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุม
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติ อนุมตั ิ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 ซึ่งรวมถึง เงิ นเดือน โบนัส เบีย้ ประชุม
ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็ นจานวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทดังนี ้
ก) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือนตาม
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ค) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็ นจานวน 50,000 บาทต่อเดือน
ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและ
มติท่ลี ง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
133,660,447
99.0337
2. ไม่เห็นด้วย
1,304,124
0.9662
3. งดออกเสียง
0
0
4. บัตรเสีย
0
0
วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2564
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ ัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิ น
รายงานวาระพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
และข้อบังคับของบริษัท ได้กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทเป็ นประจาทุกปี ผูส้ อบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ มีดงั นี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
2 เลขทะเบียน
จานวนปี ที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
3 นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
4917
2 ปี (ปี 2556– 2557)
4 นายเทอดทอง เทพมังกร
3787
5 นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
9622
3 ปี (ปี 2559-2561)
6 นายบุญเกษม สารกลิน่
11888
2 ปี (ปี 2562-2563)
หรือผูส้ อบบัญชีทา่ นอื่นภายในสานักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
ของบริษัทโดยกาหนดค่าตอบแทน เป็ นจานวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย)
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ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีสว่ นได้เสียกับบริษัท ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้
หรือ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
7

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจาปี และรายไตรมาส ปี 2562-2564
ที่

1

2

3

4
5
6

หน่วย

ปี 2562

ปี 2563

ปี ที่เสนอ
2564

1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจาปี

(บาท)

600,000

640,000

640,000

1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

(บาท)

600,000

630,000

630,000

2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจาปี

(บาท)

200,000

210,000

210,000

2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

(บาท)

150,000

165,000

165,000

3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจาปี

(บาท)

100,000

100,000

100,000

3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

(บาท)

90,000

90,000

90,000

งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจาปี

(บาท)

125,000

140,000

140,000

งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

(บาท)

105,000

105,000

105,000

(บาท)

140,000

140,000

140,000

(บาท)

2,110,000

2,220,000

2,220,000

รายละเอียด

หมายเหตุ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จากัด (มหาชน)
ไตรมาสละ 210,000 บาท

บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จากัด
ไตรมาสละ 55,000 บาท

บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จากัด

งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การควบคุมเฉพาะระบบงาน
รวมค่าตอบแทน

ไตรมาสละ 30,000 บาท
ไตรมาสละ 35,000 บาท

ความเห็ น ของคณะกรรมการบริษั ท ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท เห็ น ชอบให้เ สนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดงั รายชื่อที่นาเสนอข้างต้น หรือผูส้ อบบัญชีท่านอื่นภายในสานักงานเดียวกัน แห่งบริษัท
พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 และเห็นควรอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีในอัตราค่าสอบบัญชีประจาปี
2564 จานวน 2,220,000 บาทต่อปี คงเดิม ตามที่ได้นาเสนอดังกล่าว
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อ วาระพิจารณาพิจารณา
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2564 ตามที่ได้นาเสนอข้างต้น
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทาการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติ วาระพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจาปี 2564 นี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั จิ ากผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุม
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนีจ้ าก บริษัท พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบ
บัญชีประจาปี 2564
 นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
 นายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
 นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622
 นายบุญเกษม สารกลิน่ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888
หรือผูส้ อบบัญชีทา่ นอื่นภายในสานักงานเดียวกัน แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี
2564 ของบริษัท และอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจาปี 2564 จานวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย) ด้วยคะแนน
เสียงดังนี ้
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มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

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

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
99.0337
0
0.9662
0

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ ัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิ น
รายงานวาระพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ของบริษัท
ฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิจา่ ยปั นผลเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุน้ สามัญ
เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล (หากมีเศษของหุน้ จากการคานวณ ให้ตดั เศษหุน้ ดังกล่าวทิง้ ) หรือคิดเป็ นจานวนไม่เกิน 9,562,487
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 9,562,487 บาท
โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวจากเดิม 191,249,751 บาทหรือ 191,249,751 หุน้
เป็ นจานวน 200,812,238 บาท หรือ 200,812,238 หุน้ โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 9,562,487 หุน้ ต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้ดาเนินการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วเป็ น 200,811,609 บาทหรือ 200,811,609 หุน้ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง
พาณิชย์ โดยได้จดั สรรการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นจานวน 9,561,858 หุน้ คงเหลือหุน้ สามัญที่ไม่ได้
จัดสรรจานวน 629 หุน้
จึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โปรดพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 200,812,238 บาท เป็ น
200,811,609 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้จดั สรรจานวน 629 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท มูลค่ารวม
629 บาท ตามที่นาเสนอดังกล่าว
โดยความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อวาระนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุน ตามที่ได้นาเสนอข้างต้น
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ได้เข้า ร่วมประชุมอภิปราย ซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณา
พิจารณาการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ได้นาเสนอข้างต้น และไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด
ประธานฯ จึงอธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาว่า การพิจารณาลดทุนในวาระนีเ้ ป็ นเรื่องที่สืบเนื่องต่อเนื่อง
จากการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ เมื่อคราวการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ที่ผา่ นมา ในอัตรา 20 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1
หุน้ ปั นผล โดยคงเหลือหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้จดั สรรจานวน 629 หุน้ บริษัทฯจึงขอลดทุนจากทะเบียนด้วยการตัดหุน้
จดทะเบียนที่ยงั มิได้จดั สรรจานวน 629 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท มูลค่ารวม 629 บาท จึงขอให้ที่ประชุมโปรดให้
การพิจารณา และขอให้พิธีกรดาเนินการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุน
จดทะเบียน จาก 200,812,238 บาท เป็ น 200,811,609 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้จดั สรรจานวน 629
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท มูลค่ารวม 629 บาท จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงสามในสี่ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จาก 200,812,238 บาท
เป็ น 200,811,609 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้จดั สรรจานวน 629 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท มูลค่า
รวม 629 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
134,964,571
0
0
0

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

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียน
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ฯ ในวาระที่ 8 จึงเสนอให้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้
ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
: 200,811,609 บาท (สองร้อยล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น

: 200,811,609 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

:

(สองร้อยล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าหุน้ )

1 บาท (หนึง่ บาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

: 200,811,609 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

:

(สองร้อยล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าหุน้ )

-ไม่มี-”

ทัง้ นี ้ ให้บคุ คลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนาย
ทะเบียน
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริษั ท ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท เห็ น ชอบให้เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น
พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตาม
รายละเอียดที่นาเสนอข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ได้นาเสนอข้างต้น และไม่มีผถู้ ือหุน้
สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทาการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทนี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียง
สามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ
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มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั แิ ก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรือ่ งทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

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

แบ่งออกเป็ น

: 200,811,609 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

:

(สองร้อยล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าหุน้ )

1 บาท (หนึง่ บาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

: 200,811,609 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

:

(สองร้อยล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าหุน้ )

-ไม่มี-”

ทัง้ นี ้ ให้บคุ คลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนาย
ทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทล่ี ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

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

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็ น 220,811,609 บาท โดยเป็ นการเพิ่มหุน้ จดทะเบียนของบริษัทเป็ นจานวน
20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท ทัง้ นี ้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) สาหรับการใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย และสาหรับการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ (โปรดดูแบบ
รายงานการเพิ่มทุนรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 3.)
ทัง้ นี ้ ขอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริห ารมี
อานาจพิจารณาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกาหนดราคาเสนอ
ขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รวมทัง้ การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวเนื่อง
กับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ โดยรวมถึงการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) สาหรับการใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และสาหรับการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ จากทุนจด
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ทะเบี ย นเดิ ม 200,811,609 บาท เป็ น 220,811,609 บาท โดยเป็ น การเพิ่ ม หุ้น จดทะเบี ย นของบริษั ท เป็ น จ านวน
20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ได้เข้าร่วมประชุม อภิปราย ซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณา
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้นาเสนอข้างต้น และไม่มีผถู้ ือหุน้
สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทาการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบ
อานาจทั่วไป (General Mandate) นี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท่ีประชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) จากเดิม 200,811,609 บาท เป็ น 220,811,609 บาท โดยเป็ นการเพิ่มหุน้ จดทะเบียนของบริษัท
เป็ นจานวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทล่ี ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

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

ร้อยละของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0000
0
0

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ฯ ในวาระที่ 10 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไปของบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 220,811,609 บาท (สองร้อยยี่สบิ ล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
: 220,811,609 หุน้
(สองร้อยยี่สบิ ล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
:
1 บาท (หนึง่ บาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
: 220,811,609 หุน้
(สองร้อยยี่สบิ ล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
:
-ไม่มี-”
ทัง้ นี ้ ขอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนาย
ทะเบียน
โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น จึง
ขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา
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ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อ วาระพิจารณาการเพิ่มทุน
จดทะเบียน ตามที่ได้นาเสนอข้างต้น และไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทา
การนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทนี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียง
สามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี ้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 220,811,609 บาท (สองร้อยยี่สบิ ล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
: 220,811,609 หุน้
(สองร้อยยี่สบิ ล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
:
1 บาท (หนึง่ บาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
: 220,811,609 หุน้
(สองร้อยยี่สบิ ล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันหกร้อยเก้าหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
:
-ไม่มี-”
ทัง้ นี ้ ให้บคุ คลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนาย
ทะเบียนด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

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

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
99.9999
0.0000
0
0

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 20,000,000 หุ้น
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จานวน 20,000,000 หุน้ ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 10 ซึ่งบริษัทจะมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจากเดิม 200,811,609 บาท เป็ น 220,811,609 บาท โดยเป็ นการเพิ่มหุน้ สามัญใหม่จานวน 20,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท ดังนัน้ เพื่อให้การเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทสาเร็จ
ลุลว่ งตามวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอ
ขายแก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนฉบับที่ ทจ.
72/2558 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558
(รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเสนอขายหุน้ ที่ได้รบั อนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ตอ้ งไม่เกินสิบสองเดือนนับตัง้ แต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
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ทัง้ นี ้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2551 และ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมทัง้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัดต้องไม่เข้าข่ายเป็ นราคาต่าตามเกณฑ์ราคา
ของสานักงาน ก.ล.ต. ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่ อบุคคลในวงจากัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ สานักงาน
ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการ
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกาหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่
เกินสิบห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
ทัง้ นี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอานาจ
พิจารณาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกาหนดราคาเสนอขาย วัน
และเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทัง้ การ
ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ โดยรวมถึงการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งจัดมีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี ในครัง้ ถัดไป ทัง้ นี ้ แล้วแต่วา่ วันใดจะถึงก่อน
โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิให้จดั สรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนจานวน 20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ตามที่เสนอข้างต้น จึง
ขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ได้เข้าร่วมประชุม อภิปราย ซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณา
อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 20,000,000 หุน้ ตามที่ได้นาเสนอข้างต้น
ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ
1. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
การเพิ่ม ทุนจ านวน 20,000,000 หุ้น เพื่ อ เสนอขายแก่ บุค คลใน
วงจากัด (Private Placement) นี ้ น่า จะคาดหมายได้ว่า บริษั ท
จะต้องมีกลุ่มทุนที่ สนใจในการลงทุนร่ว มกับบริษัท บริษัท พอจะ
เปิ ดเผยให้ที่ประชุมทราบได้หรือไม่

คาชีแ้ จง
1.นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า
ในการพิจารณานีย้ งั ไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้ จนกว่าจะได้รบั
มติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างไรก็ดี กลุ่มทุนที่จะเข้า
มาร่วมทุนกับบริษัท ก็ตอ้ งให้คณ
ุ และประโยชน์ต่อบริษัท และต้อง
ช่ ว ยท าให้ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ดี ขึ ้น ซึ่ ง ก็ มี ห ลายกลุ่ ม ทุ น ที่ ส นใจ
เนื่องจากการลงทุนใน 3-4 ปี หลัง ทาให้มีหลายบริษัทที่ตอ้ งการทา
ธุรกิจร่วมกับบริษัท และขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอธิบายข้อมูล
เพิ่มเติม
นายตระกูล เฮงสกุล ทีป่ รึกษาทางการเงิน ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมให้ผถู้ ือ
หุน้ ทราบว่า การจัดสรรหุน้ ในรูปแบบของการเสนอขายแก่บคุ คล
ในวงจากัด (Private Placement) นี ้ ตามระเบียบของ ก.ล.ต. เป็ น
การเปิ ดโอกาสช่องทางให้แก่บริษัทจดทะเบียน สามารถหานัก
ลงทุนเข้า
มาร่วมทุนกับบริษัทได้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสการลงทุนในระหว่างปี
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และเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในการระดมทุนให้กับบริษัทจด
ทะเบียน โดยPrivate Placement นี ้ สามารถเพิ่มทุน ได้ไม่เกิ น
10%ของทุนชาระ และไม่สามารถเสนอขายแก่บุคคลที่เกี่ยวโยง
และไม่สามารถเสนอขายในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด ซึ่งการเสนอ
ขายใครนั้ น ราคาเท่ า ไรนั้ น จะต้ อ งน าเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี ้ จะ
ช่วยได้ในเรือ่ งของการประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้

ไม่มีผถู้ ือหุน้ อภิปราย ซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม
ประธานฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่ประชุมอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ผ่านมา
โดยในวาระนีเ้ ป็ นการเสนอการจัดสรรหุน้ ที่เพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทขอนาเสนอการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวด้วย
การเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งอาจจะเป็ นกลุ่มที่อาจจะเป็ นพันธมิตรกับบริษัทใน
โอกาสข้างหน้า อย่างไรก็ดี ในส่วนของราคาในการเสนอขายก็ดี กรอบเวลาในการเสนอขายก็ดี นัน้ ก็ตอ้ งเป็ นไปตาม
ระเบียบขัน้ ตอนที่กากับโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) อีกครัง้ หนึ่ง หากไม่มีผถู้ ือหุน้
ท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะเรือ่ งใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมโปรดให้การพิจารณา และขอให้พิธีกรดาเนินการใน
ส่วนของการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติ วาระพิจารณาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน
20,000,000 หุน้ นี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้า
ร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
133,660,330
117
1,304,124
0

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
99.0336
0.0000
0.9662
0

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ ัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิ น
รายงานวาระพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุน
ในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจึงขอให้พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ อง
บริษัทจานวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยรายละเอียดของหุน้ กูท้ ี่จะออกและเสนอขายเบือ้ งต้น มีดงั นี ้
วัตถุประสงค์
: เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
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ประเภท

:

จานวนเงินรวม

:

อัตราดอกเบีย้
อายุ

:
:

การเสนอขาย

:

การไถ่ถอนก่อนกาหนด:
เงื่อนไขอื่นๆ

:

หุน้ กูท้ กุ ประเภท / ทุกชนิด (เว้นแต่หนุ้ กูแ้ ปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิหรือไม่ดอ้ ย
สิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้ เดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่
มีประกัน มีหรือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ หรือเป็ นหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มูลค่ารวมของหุน้ กูก้ าหนดไว้ไม่เกิน 800 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หรือในเงินสกุลอื่น
ในจานวนที่เทียบเท่า
ทัง้ นี ้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายขายหุน้ กูเ้ พิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุน้ กู้
เพื่อ ทดแทนหุน้ กู้เดิ มที่มี การไถ่ ถอนไปแล้ว ได้ ภายในวงเงิ น ดัง กล่า ว โดยหุน้ กู้ ที่บ ริษั ท
ออกจาหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึง่ จะต้องมีจานวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
ขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
สาหรับหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ไม่เกิน 270 วัน และสาหรับหุน้ กูร้ ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้
ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน หรืออาจเสนอ
ขายเป็ นโครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรือเป็ นรายครัง้ ก็ได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั้
ขึน้ อยูก่ บั เงื่อนไขของหุน้ กูท้ ี่ออกในแต่ละครัง้
ข้อจากัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุน้ กู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้ กูท้ ี่จะออกในแต่ละคราว
มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ วิธีการ
ออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถ อนก่อนกาหนด
การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) และอื่นๆ ให้อยู่ในอานาจของคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการบริห าร และ/หรือ กรรมการผู้จัด การ และ/หรือ บุค คลที่ ได้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ที่จะพิจารณากาหนดต่อไป

ทั้ง นี ้ เห็ น สมควรเสนอให้ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารมอบอ านาจให้แ ก่ ค ณะกรรมการบริษั ท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ ในการกาหนดหรือเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ ให้มีอานาจในการดาเนินการ
ใด ๆ อันจาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว ให้สาเร็จ และเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด และรวมถึงการมีอานาจในการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ ดั การการจาหน่ายและรับประกันการ
จัดจาหน่าย และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมี
การแต่งตัง้ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณี อื่นใดตามที่เห็ นควรการเข้าทาและลงนามในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ัด
จาหน่ายหุน้ กู้ (Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement) และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การจัดทา การลงนาม และการยื่นคาขอและเอกสารต่าง ๆ กับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และนิติบคุ คล และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการออกและ
เสนอขายหุน้ กู้ของบริษัทจานวนไม่เกิ น 800 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของหุน้ กูท้ ี่จะออกและเสนอขายดังกล่าว
ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี ้
ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ
คาชีแ้ จง
1. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี ้
1.นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า
การออกหุน้ กู้ 800 ล้านบาทในวาระนี ้ ไม่ทราบว่า จะออกเมื่อใด บริษัทได้รบั การจัดอันดับเรตติง้ จาก Tris Rating ได้คะแนน BB+
และอัตราดอกเบีย้ เท่าใด และผลการจัดอันดับเครดิตของบริษั ท ในส่ ว นของการจะออกเมื่ อ ใด ดอกเบี ย้ เท่ า ไรนั้น ต้อ งประชุ ม
เป็ นอย่างไร
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง
โดยวาระการออกหุน้ กูน้ ี ้ ปี ที่ผ่านมาบริษัทก็ได้นาเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุน้ พิจารณาและได้รบั การอนุมตั ิ แต่ดว้ ยระยะเวลาจะใกล้ครบ
สิบสองเดือน ก็เปรียบเสมือนมาขอขยายเวลาในออกหุน้ กูอ้ อกไป
อีก
โดยปี ที่แล้วที่นาเสนอการออกหุน้ กูก้ ็ เพื่อใช้เงินในแผนงานการต่อ
เรือใหม่ เนื่องจากเรือเก่าอายุการใช้งานมานานแล้ว ด้วยระเบียบ
ต่างๆของภาครัฐในอนาคต ไม่ว่าจะเรื่องของมลภาวะ เรือจะต้อง
ได้มาตรฐานไม่มี PM 2.5 และรวมไปถึงจะต้องติดตัง้ CCTV ใน
อนาคต ซึ่งอาจจะต้องดูกันแบบ RealTime ทาให้ฝ่ายบริหารต้อง
วางแผนในการต่อเรือในอนาคต
โดยในขณะนีแ้ บบการต่อเรือเสร็จแล้ว Class เรือก็เรียบร้อยแล้ว
คงเหลื อ แค่ ว่ า จะด าเนิ น การออกหุ้น กู้เ มื่ อ ใด ด้ว ยปั ญ หาของ
เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ และปั ญหาโรคระบาดโควิ ด -19
มาตรการปิ ดประเทศ ทาให้แผนงานก็ตอ้ งเลื่อนออกไป

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดอภิปราย สอบถามหรือเสนอแนะเรือ่ งใดเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงได้อธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาว่า วาระการพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้
ดังกล่าวนี ้ เป็ นวาระที่เคยนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อปี ที่ผ่านมาพิจารณาเห็นชอบแล้วครัง้ หนึ่ง ซึ่ง ณ ปั จจุบนั
บริษัทยังไม่เคยมีการออกหุน้ กูม้ าก่อน ในส่วนของวัตถุประสงค์นนั้ ส่วนหนึ่งก็เพื่อขยายกิจการของบริษัทในอนาคต
และเป็ นทุนสารองในการดาเนินกิจการ และตามที่กรรมการผูจ้ ดั การนาเสนอดังกล่าว การพิจารณาในคราวนี ้ จึงเป็ น
การขอมติในหลักการเพื่อนาไปดาเนินงานต่อไป ส่วนของอัตราดอกเบีย้ เท่าไร หรือระยะเวลานานเท่าไรนัน้ ขณะนีย้ งั
มิได้มีการกาหนดตัวเลขเฉพาะเจาะจง ขึน้ กับสถานการณ์ตา่ งๆในอนาคต จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณาการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ของบริษั ท จ านวนไม่เกิ น 800 ล้านบาท ตามที่บ ริษั ทได้น าเสนอข้างต้น จึ งขอมอบหมายให้พิธี ก ร
ดาเนินการในส่วนของการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติ วาระพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ อง
บริษัทจานวนไม่เกิน 800 ล้านบาท นี ้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทจานวนไม่เกิน 800 ล้านบาท ตาม
รายละเอียดที่นาเสนอดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

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

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า มีผใู้ ดจะสอบถามหรือเสนอความเห็นเรื่องอื่นใด นอกจากวาระที่
กาหนดหรือไม่ และมีผถู้ ือหุน้ สอบถามและนาเสนอความเห็นดังนี ้
ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม/เสนอความเห็น
1. นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ ได้เสนอความเห็นดังนี ้
กระผมถือหุน้ และเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ กับบริษัทก็หลายครัง้
หลายคราว แต่ผลการดาเนินงานในปี ที่ผ่านมา ขอเรียนตามตรงว่า
รูส้ กึ ผิดหวัง กระผมเฝ้ารอว่าบริษัทจะฟื ้ น แต่พิจารณาดูแล้วยังไปไม่
ถึงไหน จะมีวิธีไหนบ้างที่จะแก้ไขให้ดีขนึ ้ ซึง่ ปี ก่อนก็มีการซือ้ เรือเพิ่ม
เพิ่มเส้นทาง วิ่งรถโดยสาร ซึ่งมองแล้วน่าจะไปได้ดี กระผมจึงมอง
ไปเรื่องของการลดต้น ทุน ค่า ใช้จ่า ยต่า งๆ และเพิ่มศักยภาพด้า น
การตลาด

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

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดอภิปราย สอบถาม หรือเสนอข้อหารือใดเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอขอบคุณข้ออภิปรายเสนอแนะดังกล่าว และเห็นด้วยเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้มงวดกวดขัน
เรื่องการทางาน โดยเฉพาะเมื่อโรคระบาดคลี่คลายจะต้องมีแผนงานรับมือ ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เหมาะสมนัน้
และขอบพระคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีคา่ เข้าร่วมการประชุมกับบริษัท ทัง้ นี ้ สิ่งที่ผถู้ ือหุน้ ได้ให้ความกรุ ณา
ให้ขอ้ คิดเห็ น คาแนะนา คาติช ม และคาถามต่างๆ ล้วนแล้ว แต่เป็ นประโยชน์เป็ นอย่างยิ่ง ที่จะให้บริษัทนาไปคิ ด
พิเคราะห์ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้บริษัทประสบความสาเร็จเจริญก้าวหน้าร่วมกันในอนาคต จึงขอขอบพระคุณผู้
ถือหุน้ ทุกท่าน ณ โอกาสนี ้ และขออนุญาตปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ปิ ดการประชุมผูถ้ ือหุน้ เวลา 16.00 น.

(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
ประธานที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
( นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ )
ผูบ้ นั ทึกกการประชุม
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ข้าพเจ้าบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RP”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ตัง้ แต่เวลา 11:00 น. ถึง 13:00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
ดังต่อไปนี ้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบ
อานาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทได้รบั อนุมตั ิจากที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2564 ซึง่ จะครบกาหนดในวัน ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ออกไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้อนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็ น 220,811,609 บาท โดยเป็ นการเพิ่มหุน้ จดทะเบียนของบริ ษัทเป็ น
จานวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
มูลค่าทีต่ ราไว้
รวม
การเพิ่มทุน
ประเภทหุน้
จานวนหุ้น
(บาทต่อหุน้ )
(บาท)
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ หุน้ สามัญ
- ไม่มี ในการใช้เงินทุน
 แบบมอบอ านาจทั่ ว ไป หุน้ สามัญ
20,000,000
1
20,000,000
(General Mandate)
2. การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วัน เวลา จอง
อัตราส่วน
ราคาขาย
จัดสรรให้แก่
จานวนหุ้น
ซือ้ และชาระเงิน
หมายเหตุ
(เดิม : ใหม่)
(บาทต่อหุน้ )
ค่าหุน้
- ไม่มี 2.2 แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
วัน เวลา จอง
จัดสรรให้แก่
จานวนหุ้น
ซือ้ และชาระเงิน
หมายเหตุ
ค่าหุน้
ผูถ้ ือหุน้ เดิม
หุน้ สามัญ
ประชาชน
หุน้ สามัญ
/1
/1
บุคคลในวงจากัด
หุน้ สามัญ
20,000,000
/1
หมายเหตุ: การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการจัดสรรให้แก่บคุ คลที่มีความเกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)
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พ.ศ. 2546 รวมทัง้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัดต้องไม่เข้าข่ายเป็ นราคาต่าตามเกณฑ์ราคาของสานักงาน
ก.ล.ต. ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ สานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551
เรื่อง การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ใน
ราคาต่า โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกาหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของ
หุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิ นสิบห้าวันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
ทัง้ นี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอานาจพิจารณาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกัน
หรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกาหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่ อนไขต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทัง้ การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง และการ
ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ โดยรวมถึงการนา
หุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
ดังกล่าวให้ดาเนิน การให้แ ล้ว เสร็จภายในวัน ที่บ ริษัท จัด ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจาปี ใ นครัง้ ถัดไปหรือ ภายในวัน ที่
กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งจัดมีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป ทัง้ นี ้ แล้วแต่วา่ วันใดจะถึงก่อน
3. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม
โรงแรมเวโรนิกา้ ชัน้ ที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวจ้อง และเงื่อนไขการขออนุ ญาต
(ถ้ามี)
4.1 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็ น 220,811,609 บาท โดยเป็ นการเพิ่ม
หุน้ จดทะเบียนของบริษัทเป็ นจานวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ เป็ นที่เรีย บร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกระทรวง
พาณิชย์ เมื่อมีการเรียกชาระทุนในแต่ละครัง้
4.2 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไปที่
เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือประชาชน และ/หรือบุคคลในวงจากัด เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
5.1 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด
5.2 การเพิ่มทุนเพื่อนาเงินที่ได้มาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
- เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
- เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ
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6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การขยายฐานเงินทุนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ รองรับการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย
7. ประโยชน์ที่ผู้ถอื หุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทจะนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครัง้ นีม้ าใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ
เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย มี
ผลการดาเนินที่ดีขนึ ้ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในระยะยาว โดยผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้
สามัญที่เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัดจะมีสิทธิเท่าเทียมกับ ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัททุกประการ และมีสิทธิในการได้รบั
เงินปั นผลจากการดาเนินงานเท่ากับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุ มัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี –
9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
ขั้นตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
วันที่ 29 เมษายน 2564
วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2565
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
10 มีนาคม 2565
2565 (Record Date)
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
28 เมษายน 2565
การเสนอขายหุน้ แบบมอบอานาจทั่วไปให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือประชาชน และ/ ภายใน 12 เดือน นับจากวันประชุม
หรือบุคคลในวงจากัด
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
การจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่
ได้รบั ชาระเงินค่าหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนในแต่ละครัง้
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ ชโยภาส)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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รายละเอียดสาคัญ
ผูท้ ่ไี ด้รบั เสนอชื่อเพื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
อายุ

: ศาสตราจารย์พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ
: ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
: 67 ปี

คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
นิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New York University
เนติบัณฑิตสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัตกิ ารอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
:
-ไม่มี –
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
-ไม่มี –
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประวัตกิ ารทางาน
ปี 2564 – ปั จจุบัน
ปี 2559 – ปั จจุบัน
ปี 2558 – ปั จจุบัน
ปี 2540 – ปั จจุบัน

:

ไม่มีการดารงตาแหน่ง

กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ
ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒขิ องมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
กรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา

ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุ้นในบริษัท
:
-ไม่มี –
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
การประชุมคณะกรรมการบริษัท

:

:

-ไม่มี -

ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)

ในกรณีท่ดี ารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนีก้ ับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา
1. ไม่เป็ น กรรมการทีม่ ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
3. ไม่มี ความสัมพันธทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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รายละเอียดสาคัญ
ผูท้ ่ไี ด้รบั เสนอชื่อเพื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่อ-นามสกุล :
นายอนันต์ เกตุพทิ ยา
ตาแหน่ง
:
กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
:
70 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการ)สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ(ศศินทร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถิตศิ าสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
ประวัตกิ ารทางาน
ปี 2563- ปั จจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน)
ปี 2551- ปั จจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
ปี 2550- ปั จจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
ปี 2547- ปั จจุบัน กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี้ จากัด (มหาชน)
ปี 2544- ปั จจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
:
บริษัท นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี้ จากัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
บริษัททีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
:
-ไม่มี –
ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุ้นในบริษัท
:
-ไม่มี –
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

:
:

:

-ไม่มี –

ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
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ในกรณีท่ดี ารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนีก้ ับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา
1. ไม่เป็ น กรรมการทีม่ ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
3. ไม่มี ความสัมพันธทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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รายละเอียดสาคัญ
ผูท้ ่ไี ด้รบั เสนอชื่อเพื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่อ-นามสกุล :
นายพานิช พงศ์พโิ รดม
ตาแหน่ง
:
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
อายุ
:
72 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชายฝั่ งทะเล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4515)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่น 32) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ประวัตกิ ารอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
ประวัตกิ ารทางาน
ปี 2560– ปั จจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
ปี 2533– ปั จจุบัน กรรมการ บริษัท พานิช-วรศักดิแ์ ละเพือ่ น 2510 จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
:
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
บริษัททีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
บริษัท พานิช-วรศักดิแ์ ละเพือ่ น 2510 จากัด
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
:
-ไม่มี –
ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุ้นในบริษัท
:
-ไม่มี –
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/
:
-ไม่มี –
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
:
ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ประชุม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
ในกรณีท่ดี ารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนีก้ ับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา
1. ไม่เป็ น กรรมการทีม่ ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
3. ไม่มี ความสัมพันธทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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รายละเอียดสาคัญ
ผูท้ ่ไี ด้รบั เสนอชื่อเพื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่อ-นามสกุล :
พลเรือเอกนวพล ดารงพงศ์
ตาแหน่ง
:
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
อายุ
:
63 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75
โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18
หลักสูตร FO MVV CO/XO DESIGNATE COUSE เครือรัฐออสเตรเลีย
หลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ 4
หลักสูตรผู้บังคับการเรือและเรือยุทธวิธีผิวน้า กองการฝึ ก กองเรือยุทธการ
หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นที่ 7
หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 53
หลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุ่นที่ 36
หลักสูตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25
หลักสูตร วิทยาการการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วบส.) รุ่นที่ 1
ประวัตกิ ารอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 177/2020
ประวัตกิ ารทางาน
ปี 2564 – ปั จจุบัน กรรมการบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
ปี 2564 – ปั จจุบัน กรรมการบริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จากัด
ปี 2563 – ปั จจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
ปี 2563 – ปั จจุบัน ทีป่ รึกษาบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จากัด
ปี 2562 – ปั จจุบัน ทีป่ รึกษาบริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
ปี 2561 – 2562
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
ปี 2560 – 2561
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
ปี 2559 – 2560
ทีป่ รึกษาพิเศษกองทัพเรือ(อัตราพลเรือเอก) กองทัพเรือ
ปี 2558 – 2559
สมาชิกองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (องค์กรระหว่างประเทศ)
ปี 2558 – 2559
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปี 2558 – 2559
ทีป่ รึกษาประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2557 – 2559
เจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
:
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัททีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
:
บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จากัด
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
:
-ไม่มี –
ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุ้นในบริษัท
:
-ไม่มี –
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/
:
-ไม่มี –
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
:
ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
:
ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ประชุม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
ในกรณีท่ดี ารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนีก้ ับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา
1. ไม่เป็ น กรรมการทีม่ ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
3. ไม่มี ความสัมพันธทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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สิ่งที่แนบมาด้วย 5
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
1/3

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถอื หุน้
ข้อ 35.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของ
บริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุน้ รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้ทงั้ หมดหรือ ผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
ทัง้ หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั
ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อ่ืนใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนด

ข้อ 36.

ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือ
เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ดวันก่อนประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน

ข้อ 37.

ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่ืนออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทาเป็ นหนังสือตามแบบที่นาย
ทะเบียนกาหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ่ีประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้า
ประชุม

ข้อ 38.

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะ
ครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือ หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือ หุ้ นร้องขอการประชุมนั้นเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่น้ อย
กว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39.

ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมงให้
รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40.

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุน้ หนึ่งมีหนึ่งคะแนน เว้นแต่กรณีท่ีบริษัทได้ออกหุน้ บุริมสิทธิและกาหนดให้มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้ สามัญ
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
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ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข)
การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค)
การทา การแก้ไข หรือการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญ
(ง)
การมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
(ฉ)
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
(ช)
การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุน้ กู้
(ซ)
การควบหรือเลิกบริษัท
(ฌ)
การปรับโครงสร้างหนี ้ โดยการออกหุน้ ใหม่เพื่อชาระหนีแ้ ก่เจ้าหนีต้ ามโครงการแปลงหนีเ้ ป็ นทุน
ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ท่ผี ่านมากิจการของบริษัทได้จดั การไป
(2)
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล
(3)
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร (ถ้ามี)
(4)
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5)
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
(6)
กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 18.

ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้นสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ งอย่ างน้อ ยหนึ่งในสามเป็ น อัต รา ถ้า จานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ดุ กับหนึ่งในสาม
อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ง ชอบที่จะได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดารง
ตาแหน่งใหม่อีกครัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบี ยนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง

ข้อ 22.

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผู้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23.
ข้อ 34.

กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ปของเงินเดือน เงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และ
กาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการ
ต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการของบริษัทใน
อันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็ นลูกจ้างของบริษัท
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หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 42.

รอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิน้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 43.

บริษัทต้องจัดให้มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และต้องจัดทางบดุลและ
บัญชีกาไรขาดทุนอย่างน้อยครัง้ หนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท

ข้อ 44.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้
เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

ข้อ 45.

คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนที่ผูส้ อบบัญ ชี ตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชี ( 2)
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ

ข้อ 46.

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีท่บี ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทา
เช่นนี ้ และรายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้ นีใ้ ห้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณา
คาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสามวันด้วย

ข้อ 47.

บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากเงินสารองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารองอย่าง
อื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดาเนินกิจการของบริษัทก็ได้
เมื่อได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริษัทอาจโอนเงินสารองอื่น หรือทุนสารองตามวรรคหนึ่ง หรือทุนสารองส่วนลา้
มูลค่าหุน้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมได้
การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสาม ให้หกั ชดเชยจากเงินสารองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสารองตามวรรคหนึ่ง และทุน
สารองส่วนลา้ มูลค่าหุน้ ตามลาดับ

ข้อ 48.

ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 49.

ผูส้ อบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนีส้ ินของ
บริษัทในระหว่างเวลาทาการของบริษัท ในการนีใ้ ห้มีอานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผูด้ ารงตาแหน่งหน้า ที่ใด ๆ ของ
บริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ ให้ชีแ้ จงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 50.

ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกาไรขาดทุน และ
ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผถู้ ือหุน้ จะ
พึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย

47/69

สิ่งที่แนบมาด้วย 6
คาแนะนาในการประชุมผูถ้ ือหุน้
1/4

คำแนะนำในกำรประชุมผู้ถอื หุ้น
การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน) จะดาเนินการด้วย
ระบบ Barcode ซึ่งบริษัทได้พิมพ์ Barcode ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ดังนัน้ เพื่อความสะดวกในการ
ลงทะเบียน ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมกับ
หนังสือมอบฉันทะที่จดั ส่งให้พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมมาด้วย
หลักฐำนประกอบกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถอื หุ้น
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม
1. กรณีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทยหรือสัญชาติตา่ งประเทศ)
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจาตัวอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
- บัตรประจาตัวประชาชน
- บัตรประจาตัวข้าราชการ
- บัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- หนังสือเดินทาง
- หรือบัตรประจาตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึง่ ออกโดยหน่วยงานของราชการ
1.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คล (สัญชาติไทยหรือสัญชาติตา่ งประเทศ)
ผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นนิติบคุ คลไทย หรือนิติบคุ คลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้อง
แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลที่ออกโดยนายทะเบียนหุน้ ส่วนบริษัท หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็ น
นิติบคุ คล หรือสาเนาเอกสารดังกล่าวที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และผู้
มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลและแสดงบัตร
ประจาตัวที่กาหนดไว้ในข้อ 1.1
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให้ผรู้ บั มอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนีก้ ่อนเข้าร่วมการประชุม
2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิ ญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
2.1.2 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังกาหนดในข้อ 1.1 )ของผูม้ อบฉันทะพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.1.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังกาหนดในข้อ 1.1 )ของผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.2 กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาอยูต่ า่ งประเทศ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ ก่อนเข้าร่วมการประชุม
2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิ ญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2.2 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังกาหนดในข้อ 1.1 )ของผูม้ อบฉันทะพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.2.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังกาหนดในข้อ 1.1 )ของผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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2.3 กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศไทย ให้ผรู้ บั มอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ ก่อนเข้า
ร่วมการประชุม
2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิ ญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลที่ออกโดยนายทะเบียนหุน้ ส่วนบริษัท (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6
เดือน) ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจของนิติบคุ คลนัน้
2.3.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังกาหนดในข้อ 1.1 ) ของผูม้ ีอานาจของนิติบุคคล ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
2.3.4 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังกาหนดในข้อ 1.1 ) ของผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.4 กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลซึง่ จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศอื่น ให้ผรู้ บั มอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ ก่อนเข้าร่วม
การประชุม
2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิ ญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องค รบถ้วน ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
2.4.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็ นนิติบคุ คล พร้อมหลักฐานว่าผูใ้ ดมีอานาจลงนามมอบ
ฉันทะพร้อมการรับรองสาเนาถูกต้อง
2.4.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังกาหนดในข้อ 1.1 )ของผูม้ ีอานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.6 จะต้องให้สถานฑูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนัน้ หรือโนตารีพบั บริค หรือบุคคล
อื่นที่มีอานาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบคุ คลนัน้ ตัง้ อยูร่ บั รองการลงลายมือชื่อ
2.4.5 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังกาหนดในข้อ 1.1 )ของผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
2.4.6 เอกสารใดที่มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาไทยแนบมาด้วย
และให้ผมู้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ ลงนามความถูกต้องของคาแปล
2.5 การมอบฉันทะกรณีผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
ต้องแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี ้
2.5.1 หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้ให้คสั โตเดียนเป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2.5.2 หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
2.6 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถ้ ือหุน้ ชาวต่างประเทศ ผูร้ บั มอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิ ดลงทะเบียน
เพื่อให้ผตู้ รวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ
2.7 กรณี ผู้เ ข้า ร่ว มการประชุ ม มี ก ารแก้ไขค าน าหน้า ชื่ อ -ชื่ อ สกุ ล โปรดแสดงหลัก ฐานการเปลี่ย นแปลงดัง กล่า ว เพื่ อ
ประกอบการลงทะเบียนด้วย
2.8 บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตโดยเฉพาะผูม้ ีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมการประชุมเท่านัน้
2.9 เพื่อให้ขนั้ ตอนการลงทะเบียนเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งเอกสารมาเพื่อทาการตรวจสอบได้
ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันประชุม ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน) ที่อยู่ 281 ซอยสุทธิพงศ์
1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หากมีขอ้ สงสัยประการใดติดต่อ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02277-4488 ต่อ 505
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วิธีกำรมอบฉันทะ
บริษัทได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะโดยจัดทาขึน้ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้จานวน 3
แบบดังนี ้
- แบบ ก. เป็ นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
- แบบ ข. เป็ นหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะโดยละเอียดชัดเจน
- แบบ ค. เป็ นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และ
แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทงั้ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.
แบบใดแบบหนึง่ ก็ได้ ส่วนผูถ้ ือหุน้ นอกจากนัน้ จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอีย ดของบุคคลที่ผถู้ ือหุน้
ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยทาเครือ่ งหมาย หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยทา
เครือ่ งหมาย หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยทาเครือ่ งหมายถูก หน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าเพื่อให้ถกู ต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทัง้ นี ้ บริษัทได้อานวยความ
สะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน) ที่อยู่ 281 ซอย
สุทธิพงศ์ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หรือนาไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการ
ประชุมในวันประชุม
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนได้
และผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหูน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่
ได้ เว้นแต่เป็ นคัสโตเดียนที่ผถู้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบ
อานาจ ค.
กำรลงคะแนนเสียง
1. วาระทั่วไป
1.1 การลงคะแนนเสียงทุกคราวผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่ง
เสียง
1.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
1.3 ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ มีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องอันใด ผูถ้ ือหุน้ จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ มิได้ นอกจากออก
เสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
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คาแนะนาในการประชุมผูถ้ ือหุน้
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1.4 ในกรณี ปกติให้ถือเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการ
2.1 ผูถ้ ือหุน้ จะใช้สทิ ธิออกเสียงเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่เกินจานวนกรรมการที่จะ
พึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
2.2 ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่ าหนึ่งคนเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธลงคะแนนเสียงให้แก่บคุ คลแต่ละ
ท่านนัน้ ได้เท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
2.3 บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจา นวนกรรมการที่พึงจะ
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีบคุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่พึงเลือกตัง้ ใน
ครัง้ นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าดเพื่อให้ได้จานวนกรรมการที่พงึ เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
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ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
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ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
อายุ

:
:
:

นายชาตรี ศิริพานิชกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
74 ปี

คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
เนติบัณฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2538
ประวัตกิ ารอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013
ประวัตกิ ารทางาน
ปี 2560 – ปั จจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปั จจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จากัด (มหาชน)
ปี 2556 – ปั จจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
:
บริษัท ออลล์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จากัด (มหาชน)
บริษัททีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
:
-ไม่มี –
กิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
:
-ไม่มี –
ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุ้นในบริษัท
:
-ไม่มี –
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
:
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
:
การประชุมคณะกรรมการบริหาร :

:

-ไม่มี –

ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
-ไม่มี –

ในกรณีท่ดี ารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนีก้ บั บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา
1. ไม่เป็ น กรรมการทีม่ ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจา
2. ไม่เป็ น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
3. ไม่มี ความสัมพันธทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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แผนที่สถานที่ประชุม

สถานที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชัน้ ที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
แผนทีโ่ รงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์
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หนังสือมอบฉันทะ
1/9
ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
................................................................
เขียนที่................................... .............................
วันที่...............เดือน...................พ.ศ....................
(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................................... ...........................................
สัญชาติ..............................................อยู่บา้ นเลขที่................................................................................................
ถนน................................................................ตาบล/แขวง................................................. ..................................
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม.................................หุน้ และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................................................เสียง ดังนี ้
(3) ขอมอบฉันทะให้
 ชื่อ.....................................................................................................................อายุ......................................ปี
โปรดใส่
อยู่บา้ นเลขที่.............................ถนน................................ตาบล/แขวง...................................... ..........................
เครื่องหมาย
()หน้าชื่อ
อาเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ .................................. .........................
ผูร้ บั มอบ
 ชื่อ นายชาตรี ศิริพานิชกร อายุ 74 ปี
ฉันทะเพียง
อยู่บา้ นเลขที่ 105/15 ถนน ซอย วิภาวดีรังสิต 42 แขวง ลาดยาว
ชื่อเดียว
เขต จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชัน้ ที่ 3 เลขที่
227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ..................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...................................................................)
ลงชื่อ..................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(...................................................................)
หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือมอบฉันทะ
2/9

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปิ ดอากร
แสตมป์
20 บาท

(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
................................................................
เขียนที่................................................................
วันที่...............เดือน...................พ.ศ....................
(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................................... ...........................................
สัญชาติ..............................................อยู่บา้ นเลขที่............................................................................. ...................
ถนน................................................................ตาบล/แขวง.................................... ...............................................
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.์ ................. .............................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม.................................หุน้ และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................................................เสียง ดังนี ้
(3) ขอมอบฉันทะให้
 ชื่อ.....................................................................................................................อายุ ......................................ปี
โปรดใส่
อยู่บา้ นเลขที่.............................ถนน................................ตาบล/แขวง................................................................
เครื่องหมาย
อาเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ .................................. .........................
()หน้าชื่อ
 ชื่อ นายชาตรี ศิริพานิชกร อายุ 74 ปี
ผูร้ บั มอบ
อยู่บา้ นเลขที่ 105/15 ถนน ซอย วิภาวดีรังสิต 42 แขวง ลาดยาว
ฉันทะเพียง
เขต จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชัน้ ที่ 3 เลขที่
227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการแทนข้าพเจ้า
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารงดการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการ
ดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
1. นายธงทอง จันทรางศุ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
3. นายพานิช พงศ์พิโรดม
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
4. พลเรือเอกนวพล ดารงพงศ์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2565
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2565
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ขิ ยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) จานวน 20,000,000 หุน้
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัท
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผู้ร ับมอบฉัน ทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ร ะบุไว้ในหนังสื อ มอบฉันทะนี ้ให้ถือ ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุ ไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ี
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อ เพิ่ ม เติม ข้อ เท็จจริง ประการใดให้ผู้ร ับ มอบฉันทะมี สิท ธิ พิจ ารณาและลงมติแ ทนข้าพเจ้าได้ทุก ประการตามที่
เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ท่ีผูร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ.............................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.............................................................................)
ลงชื่อ.............................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(.............................................................................)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผูถ้ ือ หุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพี ยงบางส่วนน้อยกว่า
จานวนที่ระบุไว้ (2) ได้
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ร ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้
เรสซิเด้นท์ ชัน้ ที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อ่ืนด้วย
วาระที่.............................เรื่อง................................................................................... ...................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่.............................เรื่อง................................................................................... ...................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่.............................เรื่อง......................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่.............................เรื่อง................................................................................... ...................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ลงชื่อ.............................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.............................................................................)
ลงชื่อ.............................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(.............................................................................)
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ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550
................................................................
เขียนที่........................................................
วันที่..........เดือน...................พ.ศ ...............
(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................................... ....................................
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่.................................................ถนน..................................................................................
ตาบล/แขวง.................................................................อาเภอ/เขต.......................................... ................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................................ในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูร้ บั
ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ......................................................................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จากัด (มหาชน)โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม..................................หุน้ และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง ดังนี ้
(3) ขอมอบฉันทะให้
 ชื่อ.....................................................................................................................อายุ ......................................ปี
โปรดใส่
อยู่บา้ นเลขที่.............................ถนน................................ตาบล/แขวง................................................................
เครือ่ งหมาย
อาเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ .................................. .........................
()หน้าชื่อ
 ชื่อ นายชาตรี ศิริพานิชกร อายุ 74 ปี
ผูร้ บั มอบ
อยู่บา้ นเลขที่ 105/15 ถนน ซอย วิภาวดีรังสิต 42 แขวง ลาดยาว
ฉันทะเพียง
เขต จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อเดียว
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชัน้ ที่ 3 เลขที่
227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย


(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ...............................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.............................เสียง
 หุน้ บุรมิ สิทธิ..........................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.............................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด...............................เสียง
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการแทนข้าพเจ้า
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารงดการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผล
การดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
1. นายธงทอง จันทรางศุ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
3. นายพานิช พงศ์พิโรดม
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
4. พลเรือเอกนวพล ดารงพงศ์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2565
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2565
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ขิ ยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) จานวน 20,000,000 หุน้
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัท
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(6) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
(7) ในกรณี ท่ีข ้า พเจ้าไม่ ได้ร ะบุค วามประสงค์ในการออกเสี ย งลงคะแนนในวาระใดไว้หรือ ระบุไว้ไ ม่ชัด เจนหรือ ในกรณี ท่ี
ที่ประชุมมี การพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่อ งใดนอกเหนือ จากเรื่อ งที่ร ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ท่ีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข ้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ......................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.....................................................)
ลงชื่อ......................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(.....................................................)
ลงชื่อ......................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(.....................................................)
ลงชื่อ......................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(.....................................................)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จากัด (มหาชน)
ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2565 ในวัน พฤหัส บดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชัน้ ที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
วาระที่.............................เรื่อง................................................................................... ...................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่.............................เรื่อง................................................................................... ...................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่.............................เรื่อง................................................................................... ...................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่.............................เรื่อง................................................................................... ...................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ลงชื่อ.............................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.............................................................................)
ลงชื่อ.............................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(.............................................................................)
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ชื่อ..............................................................................สกุล........................................................................................
สถานที่จดั ส่ง.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
เลือกฉบับภาษา

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นาส่งกลับบริษัททางไปรษณียต์ ามที่อยูด่ า้ นล่าง หรือ ติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-2774488 ต่อ 505 หรือ
e-mail : ir@rajaferryport.com บริษัทจะดาเนินการจัดส่งรายงานประจาปี 2564 ให้ทา่ นต่อไป

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 281 อาคารชโยภาสซอยสุทธิพงศ์ 1
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
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คาชีแ้ จงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และ
การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สาหรับ
ดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2564

คำชีแ้ จงกรณีกำรใช้รหัสคิวอำร์โค้ด (QR Code) สำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจำปี แทนกำรใช้แผ่น CD
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน) ได้เปลีย่ นแปลงการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด
(QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี แทนการใช้แผ่น CD โดยมีเหตุผล ดังนี ้
1. โดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัท
จดทะเบียนส่งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจาปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน QR Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
อานวยความสะดวกผูล้ งทุนให้เข้าถึงข้อมูลบริษัทจดทะเบียนได้สะดวกรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงไป
2. เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างสะดวก ผ่านสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ได้
ทุกที่ทกุ เวลา
3. บริษัทได้ลงรายงานประจาปี ฉบับเต็มภาษาไทยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
4. เป็ นการลดค่าใช้จา่ ยในการผลิตและลดค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเอกสารของบริษัท และยังช่วยลดการใช้กระดาษ เพื่อ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอีกด้วย
กำรใช้รหัสคิวอำร์โค้ด (QR Code) สำหรับดำวน์โหลด รำยงำนประจำปี 2564
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์ร ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบีย น
หลักทรัพย์ได้พฒ
ั นาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจาปี ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเรียกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้วย 2 (ใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ
TSD)) ตามขัน้ ตอนต่อไปนี ้
สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึน้ มาด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนัน้ เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีขอ้ ความ (Notification) บนมือถือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถสแกน QR Code จาก แอปพลิเคชัน
(Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็ นต้น
สำหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขัน้ ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิม่ เพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
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มาตรการและแนวทางปฏิบตั ติ นสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อ สุขภาพ และความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุ มทุกท่านภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบตั ิตนในการ
เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ
โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเด้นท์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
โดยขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วม ประชุม
ด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดโอกาสเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผูถ้ ือหุน้
บริษั ท ฯขอความร่ว มมื อ จากผู้ถื อ หุ้น มอบฉัน ทะให้ก รรมการอิ ส ระของบริษั ท ฯ เข้า ประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานโดยไม่ตอ้ งติดแสตมป์ มายังบริษั ทฯ ตามที่อยูด่ งั นี ้
เลขานุการบริษัท
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 281 อาคารชโยภาส ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2. บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้ า โดยผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะส่งคาถามล่วงหน้า
สามารถจัดส่งคาถามไปยังบริษัทล่วงหน้าผ่านช่องทางดังนี ้
2.1 ส่งคาถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถอื หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ชื่อ – นามสกุล
- หมายเลขโทรศัพท์
- อีเมล
- จานวนหุน้ ที่ถือ
- คาถาม และวาระที่ตอ้ งการจะส่งคาถาม
2.2 ช่องทางรองรับการส่งคาถาม
- ทางอีเมล์ถึง IR@rajaferryport.com หรือ law@rajaferryport.com
- ทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยสามารถส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ตามที่อยูด่ งั นี ้
เลขานุการบริษัท
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 281 อาคารชโยภาส ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2.3 ช่วงเวลาที่เปิ ดรับคาถาม
ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 27
เมษายน 2565
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2.4 การตอบคาถาม
บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคาถามที่ได้รบั จากผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ ือหุน้ ท่านอื่นได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตอบคาถาม ในกรณีคาถามและข้อมูลของผูถ้ ือหุน้ ในข้อ 2.1 ไม่ครบถ้วน
หรือไม่ชดั เจน และเกินกาหนดช่วงเวลาที่เปิ ดรับคาถามในข้อ 2.3
3. กรณีท่ีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯขอความร่วมมือและขอทาความเข้าใจ
มายังผู้ถอื หุ้นถึงแนวทางการดาเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้ องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
3.1 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องแสดงใบรับรองการได้รบั วัคซีนครบ 2 เข็ม ทางหน้าจอโทรศัพท์หรือรู ปแบบ
เอกสาร กรณีได้รบั 1 เข็ม ให้แสดงนัดหมายเข็ม 2 และกรณีไม่ได้รบั วัคซีน ต้องแสดงผลตรวจ ATK ไม่
เกิน 72 ชั่วโมง และในกรณีไม่ได้รบั วัคซีนและไม่มีผลตรวจ ATK จะต้องเข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเข้า
ร่วมประชุม หรือเข้าในบริเวณงาน
3.2 บริษัทฯ จัดตัง้ จุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณ ด้านหน้า
สถานที่จัดประชุม และขอความร่วมมือผู้ถือ หุน้ ที่ เข้า ร่วมประชุม เว้น ระยะห่างทางสังคมระหว่า งกัน
(Social Distancing) อย่างน้อย 1.5 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุด
ลงทะเบียน โดยในกรณีที่บริษัทฯ พบผูท้ ี่อยูใ่ นกลุม่ เสีย่ ง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม
อันได้แก่
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ หรือพืน้ ที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) หรือเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลา 14 วันก่อนการประชุม
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มีไข้หรือมีอณ
ุ หภูมิรา่ งกาย 37.5 องศาเซลเซียลขึน้ ไป มีอาการไอ มีนา้ มูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้
กลิ่น หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรืออาการที่อาจสงสัยว่าติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
บริษัทฯขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ ที่อยูใ่ นกลุม่ เสีย่ งดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน
3.3 ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้น่งั โดยมีระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) ที่เหมาะสม โดย
เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอีอ้ ย่างน้อย 1.5 เมตร เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเหตุการณ์ใดๆ ขึน้ และ
เมื่อที่น่งั ที่จดั เต็ม ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่มาทีหลังและมิได้สารองที่น่งั ล่วงหน้าไว้จะไม่สามารถ เข้าพืน้ ที่การประชุม
เพิ่มเติมได้ โดยบริษัทจะขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ ดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบริษัทฯเป็ น
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน
3.4 เนื่องจากการจัดที่น่งั ในห้องประชุมรองรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้นอ้ ยกว่า 50 ที่น่งั ดังนัน้ เมื่อที่น่งั ที่จดั ให้เต็ม
แล้ว ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ จะไม่สามารถเข้าพืน้ ที่ประชุมเพิ่มเติมได้ (ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้
ที่มาด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้)
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3.5 ผูถ้ ือหุน้ ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือ ในการ
ปฏิบตั ิตนดังนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
2. กรุณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบูห่ รือแอลกอฮอล์ลา้ งมือ
3. หลีกเลีย่ งการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จาเป็ น
4. หลีกเลีย่ งการใช้ สัมผัสสิง่ ของร่วมกับผูอ้ ื่น
5. หากมีไข้ อาการไอ จามมีนา้ มูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ท่านออกจาก
ห้องประชุมทันที
3.6 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน หากท่านผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม
บริษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษและนาใส่กล่องรับคาถาม โดยเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ในวันประชุม
3.7 ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อการคัดกรองโรคติดเชือ้
ไวรัส COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิ ดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่าน
กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมต้องรับทราบและ
ยินยอมให้บริษัทฯ ได้ดาเนินใช้สทิ ธิใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล
ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดย
เคร่งครัด บริษัทขอความร่วมมือให้ผทู้ ี่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน
3.8 บริษัทอนุญาตให้เฉพาะท่านผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะที่ลงทะเบียนเท่านัน้ เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และไม่
อนุญาตให้ผตู้ ิดตามเข้าห้องประชุม
3.9 บริษัทของดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รบั ประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณ
สถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
3.10 เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าจากการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมเผื่อเวลาเพื่อการดาเนินการต่างๆ ก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยบริษัทจะเปิ ดการคัดกรองและเริ่ม
ลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป

ทัง้ นี ้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีประกาศที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและส่งผลกระทบต่อการจัด
ประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rajaferryport.com หรือเว็บไซต์ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ทา่ นติดตามผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างใกล้ชิ ด
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แบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพือ่ การตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชัน้ ที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 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
ชื่อ-สกุล(Name – Surname)______________________________หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone No.)
_____
.
1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 º C หรือไม่ ? Do you have a fever ≥ 37.5 º C? ใช่ (Yes)
ไม่ใช่(No)
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนีห้ รือไม่? Do you have any of these symptoms?
เป็ นไข้ Fever
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
ไอ Cough
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
เจ็บคอ Sore throats
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
นา้ มูกไหล Runny nose
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
เหนื่อยหอบ breathing difficulties
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
3. ท่านมีประวัตกิ ารเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืน้ ที่ท่มี ีการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรใน 14 วัน ที่ผ่านมาหรือไม่?
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14
days?
ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พืน้ ที่ I have traveled from:__________________________
ไม่ใช่ (No)
4.ท่านมีประวัตสิ มั ผัสหรือใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?
Have you been in physical contact with suspiciously COVID - 19 infected patients?
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข้ 37.5 º C ขึน้ ไปหรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว้หรือมีประวัติการเดินทางมาจาก
ต่างประเทศ หรือพืน้ ที่ท่ีมีก ารระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ภายใน 14 วันที่ผ่านมา หรือมีประวัติสมั ผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ตอ้ ง
สงสัยการ ติดเชือ้ COVID-19 บริษัทขอให้ทา่ นโปรดดาเนินการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ด้วยการกรอกและส่งหนังสือ
มอบ ฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท แทนการเข้าประชุมและเดินทางกลับ พร้อมปฏิบตั ิตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย
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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