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วนัท่ี 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรือ่ง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้  
 บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
2. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) พรอ้มแบบลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุของ 

TSD (ตอ้งน ามาในวนัประชมุ) 
3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ F53-4) 
4. ขอ้มลูบคุคลที่ไดร้บัเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
5. ขอ้บงัคบับรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
6. ค าแนะน าในการประชมุผูถื้อหุน้ 
7. ขอ้มลูกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  
8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
10. แบบขอรบัรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเลม่ 
11. ค าชีแ้จงกรณีการใชร้หสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี แทนการใชแ้ผน่ CD 

และการใชร้หสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2562 
12. มาตรการและแนวทางปฏิบตัตินส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ที่ 2 เลขที่ 227 ถนน
รชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ไดจ้ัดขึน้เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.               

ณ หอ้งธาราเทพ อาคารธาราเทพ(ชัน้ 2) โรงแรมเจา้พระยาปารค์ เลขที่ 247 ถนนรชัดาภิเษก แขวง
รชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชุมแลว้เสร็จภายใน 
14 วนันบัแตว่นัประชมุฯ และไดน้ าสง่ใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซต ์www.rajaferryport.com ของบรษัิทแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมดงักลา่วไดบ้นัทึกขึน้โดยถกูตอ้งสมบรูณแ์ละครบถว้น และเห็นควรเสนอใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว(รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1.) 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชุมและมีสทิธิออกเสยีง 
 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานและกิจกรรมของบริษัทที่ไดป้ฏิบตัิงานในรอบ 1 ปีที่ผ่าน

มา ซึ่งปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 โดยบริษัทไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีในรูปแบบรหสัคิว
อารโ์คด้ (QR Code) และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ตามสิ่งที่สง่
มาดว้ย 2 
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2562 ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ(รายละเอียด
ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2.) 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : วาระนีไ้มต่อ้งไดร้บัการลงคะแนนเสยีงจากผูถื้อหุน้เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษัทซึ่งตอ้งจดัใหม้ีงบ
การเงิน ณ วันสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท ปรากฎอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงาน
ประจ าปี 2562(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2.) ซึ่งจัดท าขึน้ตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต และไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามล าดบัแลว้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 
2563 เพื่อพิจารณาอนุมตัิ โดยงบการเงินดงักล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน
รวมของบรษัิท ในปี 2562 ที่ผา่นมา ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

 

รายการ 
(งบการเงินรวม) 

ปี 2561 
(ลา้นบาท) 

ปี 2562 
(ลา้นบาท) 

สินทรพัยร์วม 1,184 1,205 

หนีส้ินรวม 297 321 

สว่นของผูถื้อหุน้ 887 883 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 736 714 

รายไดร้วม 745 722 

ก าไรสทุธิ 22 7 

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.12 0.04 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตแลว้ 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงนิปันผลในรูปแบบหุน้ปันผลและเงนิสด 
 

4.1 การจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับของบริษัท ไดก้ าหนดให้
บรษัิทจกัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิในแตล่ะปีไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 5 ของ
ก าไรสทุธิประจ าปี จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บรษัิท ซึง่ปัจจบุนับรษัิทมีเงินส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนทัง้สิน้ 18,368,889.16 บาท จากทนุ
จดทะเบียน 191,249,751 บาท จึงเสนอพิจารณาจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 ของ
ก าไรสทุธิประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 648,427.48 บาท รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย
จ านวนรวมทัง้สิน้ 19,017,316.64 บาท 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 ของ
ก าไรสทุธิประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 648,427.48 บาท รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย
จ านวนรวมทัง้สิน้ 19,017,316.64 บาท 

 

4.2 การจ่ายเงนิปันผล 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล :  ตามที่บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ในแต่ละปีในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 

ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงิน
ส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บรษัิทก าหนด ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจ
มีการเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน แผนการลงทนุความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต     
บริษัทขอเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2562 (วนัที่ 1 มกราคม 2562 – วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 
ในอตัราหุน้ละ 0.0556 บาท เป็นจ านวนรวมไมเ่กิน 10,633,485.61 บาท หรอืคิดเป็นอตัราเงินปัน
ผลจ่ายประมาณรอ้ยละ 81.99 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2562 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
ก. จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทในอตัรา 20 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้ปัน

ผล หรือเป็นจ านวนไม่เกิน 9,562,487 หุน้ (ค านวณตามจ านวนหุน้ที่ออกและเรียกช าระแลว้ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีจ านวน 191,249,751 หุน้) มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรือ
คิดเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 9,562,487 บาท  
อนึ่ง ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการค านวณตามสดัส่วนการจัดสรรหุน้ปันผล
ดงักลา่วแลว้ บรษัิทจะตดัเศษหุน้ดงักลา่วทิง้ และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็น
หุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 

ข. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพื่อช าระภาษีหกั ณ ที่จ่ายในอตัราหุน้ละ 0.0056 บาท หรือคิดเป็น
จ านวนเงินไมเ่กิน 1,070,998.61 บาท (ทัง้นี ้เศษหุน้จากการจ่ายหุน้ปันผลตามขอ้ 4.2 ก. ที่จะ
จ่ายเงินสดใหก้ับผูถื้อหุน้แทน อาจมีผลท าใหเ้งินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจ านวนมากกว่า 
1,070,998.61 บาทได ้อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจ านวนเงินปันผลที่จ่ายทัง้สองสว่นจะมีจ านวน
เงินรวมไมเ่กิน 10,633,485.61 บาท) 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. ก าไรสทุธิประจ าปี (ลา้นบาท) 31.15 27.38 12.97 
2. ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ลา้นบาท) 298.09 300.48 302.06 
3. จ  านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 170.00 191.25 191.25 
4. มลูคา่เงินปันผล (ลา้นบาท) 23.61 9.98 10.63 
5. มลูคา่เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) 0.1389 0.0522 0.0556 
6. ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.16 0.14 0.07 
7. อตัราการจา่ยเงินปันผล 75.80% 36.46% 81.99% 

 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 11 สิงหาคม 2563 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 สงิหาคม 2563 
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ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กับการพิจารณาอนุมตัิจากที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายปันผล 
ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ :  คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากการจ่ายหุ้นปันผล 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวาระที่ 4 จึงเสนอใหพ้ิจารณา

อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทจากทนุจดทะเบียน จ านวน 191,249,751 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียนจ านวน 200,812,238 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 9,562,487 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรอืคิดเป็นมลูคา่จ านวน 9,562,487 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จาก 191,249,751 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
200,812,238 บาท โดยการออกหุน้สามัญใหม่จ านวน 9,562,487 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท หรอืคิดเป็นมลูคา่จ านวน 9,562,487 บาท (โปรดดแูบบรายงานการเพิ่มทนุ รายละเอียดตาม
สิง่ที่สง่มาดว้ย 3.) 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : คะแนนเสยีงสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 5 จึงเสนอใหพ้ิจารณาการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน ซึ่งใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และ
ใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน  

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน : 200,812,238 บาท (สองรอ้ยลา้นแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพนัสองรอ้ยสามสิบแปดบาทถว้น) 
 แบง่ออกเป็น : 200,812,238 หุน้ (สองรอ้ยลา้นแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพนัสองรอ้ยสามสิบแปดหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึ่งบาทถว้น) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุน้สามญั : 200,812,238 หุน้ (สองรอ้ยลา้นแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพนัสองรอ้ยสามสิบแปดหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ : -ไม่มี-   

 
   

 ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่กรรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนตามรายละเอียด
ขา้งตน้ 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : คะแนนเสยีงสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพือ่รองรับการจ่ายเงนิปันผลเป็นหุน้สามัญ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื่อให้สอดคลอ้งกับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 4จึงเสนอให้

พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 9,562,487 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
เพื่อรองรบัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ (Stock Dividend) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทใน
อตัราสว่น 20 หุน้สามญัเดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 11 สิงหาคม 2563  และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 สงิหาคม 2563 

ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กับการพิจารณาอนุมตัิจากที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเพื่อรองรบัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัตามรายละเอียดขา้งตน้(โปรด
ดแูบบรายงานการเพิ่มทนุ รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 3.) 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : คะแนนเสยีงสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบรษัิท รวมถึงการลงทนุในดา้นตา่ง ๆ ในอนาคต และใชเ้ป็นเงินทนุ

หมนุเวียนของบรษัิทจึงขอใหพ้ิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทจ านวนไม่เกิน 
800 ลา้นบาท โดยรายละเอียดของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายเบือ้งตน้ มีดงันี ้

วตัถปุระสงค ์ : เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทนุในดา้นต่าง ๆ ในอนาคต และใชเ้ป็นเงินทนุ
หมนุเวียนของบรษัิท 

ประเภท : หุน้กู้ทุกประเภท / ทุกชนิด (เวน้แต่หุน้กู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ 
ชนิดทยอยคืนเงินตน้ หรือคืนเงินตน้ครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกนั มี
หรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ หรือเป็นหุน้กูอ้นุพนัธ์ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด
ในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

จ านวนเงินรวม : มูลค่ารวมของหุน้กู้ก าหนดไวไ้ม่เกิน 800 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หรือในเงินสกุลอื่นใน
จ านวนที่เทียบเทา่ 
ทัง้นี ้บริษัทสามารถออกและเสนอขายขายหุน้กูเ้พิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุน้กู ้เพื่อ
ทดแทนหุน้กูเ้ดิมที่มีการไถ่ถอนไปแลว้ได ้ภายในวงเงินดงักลา่ว โดยหุน้กูท้ี่บริษัทออกจ าหน่ายแลว้
ในขณะใดขณะหนึง่จะตอ้งมีจ านวนเงินไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว 

อาย ุ : ส าหรบัหุน้กูร้ะยะสัน้ไม่เกิน 270 วนั และส าหรบัหุน้กูร้ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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การเสนอขาย : เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ใหแ้ก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุน
สถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน หรืออาจเสนอขายเป็น
โครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรอืเป็นรายครัง้ก็ได ้ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรอื ส  านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งที่มีผลใชบ้งัคบัในขณะที่
ออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหุน้กูท้ี่ออกในแตล่ะครัง้ 

เง่ือนไขอื่นๆ : ขอ้จ ากดัและเง่ือนไขอื่นๆ ของหุน้กู ้เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้กูท้ี่จะออกในแต่ละคราว มลูค่าที่
ตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้วิธีการออกและเสนอ
ขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนก าหนด การจดทะเบียนใน
ตลาดรองใดๆ (ถา้มี) และอื่นๆ ใหอ้ยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ ที่จะพิจารณาก าหนดตอ่ไป 
ทัง้นี ้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ ในการก าหนด
หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละ
ประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทั้ง ใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็น และ
เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กู้ในแต่ละคราว ใหส้  าเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด และรวมถึงการมีอ านาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการ
จ าหน่ายและรบัประกันการจัดจ าหน่าย  และ/หรือสถาบนัการจัดอนัดบัความน่าเช่ือของผูอ้อก
หลกัทรพัย ์และ/หรอื บคุคลอื่นใด ในกรณีที่จะตอ้งมีการแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง หรือใน
กรณีอื่นใดตามที่ เห็นควรการเข้าท าและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู ้
(Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement) และ/หรือ สญัญาอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง การจดัท า การลงนาม และการยื่นค าขอและเอกสารต่าง ๆ กบัส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และนิติบคุคล และ/หรอื บคุคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอ
ขายหุน้กูข้องบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 800 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขาย
ดงักลา่วขา้งตน้ 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : คะแนนเสยีงสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 18 ไดก้ าหนดใหก้รรมการ

ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในอตัราหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตาม
วาระ หรือเสนอแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระส าหรบัปี 2563 กรรมการครบก าหนดออก
ตามวาระมีดงันี ้   
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ช่ือ ต าแหนง่ 

1 นายอภิชาติ  ชโยภาส กรรมการบรษัิท และกรรมการผูจ้ดัการ 
2 นายพิทกัษ์  เกียรติเดชปัญญา กรรมการบรษัิท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3 นายสมศกัดิ ์ หม่มว่ง รองประธานกรรมการ  และกรรมการอิสระ 
 

 

ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้ระหวา่งวนัท่ี 15 มกราคม – วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2563 ปรากฎวา่ไม่
มีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายช่ือบคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

 

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการ
ทัง้ 3 ทา่น คือ นายอภิชาติ ชโยภาส นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา นายสมศกัดิ์ ห่มม่วง กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง  เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู ้
ความสามารถ และมีประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิท 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

วาระที่ 10 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล :  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ร่วมกันพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 ตามที่

กฎหมายเก่ียวกบั พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั ไดก้ าหนดไว ้
ทัง้นี ้บริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 ซึ่ง
รวมถึง เงินเดือน โบนสั เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิม
คือ ไมเ่กิน 5,000,000 บาทตอ่ปี โดยแบง่คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทดงันี ้
ก) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมกรรมการ
บรษัิท 
ข) คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบทา่นละ 30,000 บาทตอ่เดือนตอ่คน โดยแบง่จ่ายเป็นรายเดือน
ตามระยะเวลาที่ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 
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ค) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อ
กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิทเป็นจ านวน 50,000 บาทตอ่เดือน 
 

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 – 2563 
 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 
ปีทีเ่สนอ 

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

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

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

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

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

โดยในปี 2562 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,470,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5,000,000 
บาทตอ่ปีที่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 โดยเห็นชอบก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 ซึ่ง
รวมถึง เงินเดือน โบนสั เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิม
คือ ไมเ่กิน 5,000,000 บาทตอ่ปี โดยแบง่คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทดงันี ้   
ก) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมกรรมการ
บรษัิท 
ข) คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบทา่นละ 30,000 บาทตอ่เดือนตอ่คน โดยแบง่จ่ายเป็นรายเดือน
ตามระยะเวลาที่ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 
ค) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อ
กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิทเป็นจ านวน 50,000 บาทตอ่เดือน 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : คะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุ 
 

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ าปี 2563 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของบริษัท ไดก้ าหนดใหท้ี่

ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท
เป็นประจ าทกุปี  
ผู้สอบบัญชีทีเ่สนอแต่งตัง้มีดังนี้ 

รายช่ือผู้สอบบัญชี เลขทะเบียน จ านวนปีทีส่อบบัญชีใหก้ับบริษัทฯ 
นายประวิทย ์ วิวรรณธนานตุร ์ 4917 2 ปี (ปี 2556– 2557) 
นายเทอดทอง เทพมงักร 3787 - 
นางสาวชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั 9622 3 ปี (ปี 2559-2561) 
นายบญุเกษม สารกลิ่น 11888 1ปี (ปี 2562) 
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หรือผูส้อบบญัชีท่านอื่นภายในส านกังานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2563 ของบริษัทโดยก าหนดค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี (รวม
บรษัิทยอ่ย)  
ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 
 

เปรียบเทียบค่าสอบบญัชีประจ าปีและรายไตรมาส ปี 2562-2563 

ที ่ รายละเอยีด หน่วย ปี 2562 
ปี 2563 

หมายเหตุ 
ปีทีเ่สนอ 

1 บรษัิท ทา่เรือราชาเฟอรร์ี่ จ  ากดั (มหาชน) 
 1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 600,000 640,000  

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

2 บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั่น จ ากดั 

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

 2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 150,000 165,000 
ไตรมาสละ 55,000 บาท เพิ่มขึน้
ไตรมาสละ 5,000 บาท 

3 บรษัิท จดัหางาน อารพี์ จ๊อบ จ ากดั 
 3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 100,000 100,000  
 3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 90,000 90,000 ไตรมาสละ 30,000 บาท 

4 งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจ าปี (บาท) 125,000 140,000  
5 งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 105,000 105,000 ไตรมาสละ 35,000 บาท  

6 
งานตรวจสอบการควบคมุทั่วไปดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการควบคมุเฉพาะระบบงาน 

(บาท) 140,000 140,000  

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

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีดงัตอ่ไปนี ้

 นายประวิทย ์ วิวรรณธนานตุร ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 4917 

 นายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3787 

 นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยัผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 9622 

 นายบญุเกษม สารกลิน่ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่11888 
หรือผูส้อบบญัชีท่านอื่นภายในส านกังานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2563 และเห็นควรอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีในอตัราค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวน
2,220,000 บาทตอ่ปี 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ : คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 
 
 
 
 

9/60



 

วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 
 

ดงันัน้ บริษัทขอแจง้ใหท้ราบว่า บริษัทไดก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดี ที่ 30 
กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ที่ 2 เลขที่ 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 (Record Date) ในวนัที่             
1 กรกฎาคม 2563 

บรษัิทจึงขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้ทกุทา่นเขา้รว่มประชมุโดยพรอ้มเพรยีงกนัตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว หากผู้
ถือหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือใน
หนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมานีแ้สดงตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทเพื่อลงทะเบียนก่อนเริม่การประชมุ 

นอกจากนีเ้พื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดแ้ละมี
ความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการของบริษัทลงมติแทน ผูถื้อหุน้สามารถเลือกมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการของบริษัทดงัมี
รายช่ือและขอ้มูลของกรรมการผูร้บัมอบฉันทะตามที่สง่มาพรอ้มนี(้รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7.) และส่งหนงัสือมอบฉนัทะ
ดงักล่าวพรอ้มเอกสารประกอบมายงัเลขานุการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 281 ซอยสทุธิพงศ ์1 แขวง
รชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ก่อนวนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 ทัง้นี ้เพื่อใหท้่านผูถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุ
จากการประชุมและเป็นประโยชนต์่อคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารในการเตรียมชีแ้จงในวันประชุมผูถื้อหุน้ ท่านผู้ ถือหุน้
สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม(ก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) ที่เลขานุการบริษัททาง Email: 
IR@rajaferryport.com หรอื law@rajaferryport.com หรอืโทรสาร 02-277-8511 

ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผู้ถอืหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อ
เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทและส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ในการจัด
สถานที่ประชุมจ าเป็นต้องจัดให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะท าให้จ านวนที่น่ังในห้องประชุมมีจ านวนจ ากัด และบริษัท
ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ
ไวรัส โคโรนา 2019 อยา่งเคร่งครัด จึงอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัท
ต้องขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
  

(ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ)ุ 
ประธานกรรมการ 

 
 
หมายเหตุ บริษัทน าส่งรายงานประจ าปี 2562 ใหผู้้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอารโ์คด้(QR Code) พรอ้มแบบ

ลงทะเบียน ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีความประสงคข์อรบัรายงานประจ าปี 2562 ในลกัษณะถ่ายส าเนา กรุณาแจง้ความประสงคพ์รอ้ม
เขียนช่ือ ที่อยู ่สง่ไปรษณีย ์ตามแบบในสิง่ที่สง่มาดว้ย 10 แลว้สง่ไปรษณียม์าที่ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ ากดั (มหาชน) ที่อยู ่
281 ซอยสทุธิพงศ ์1 แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หากมีขอ้สงสยัประการใดติดต่อ ฝ่ายนกัลงทุน
สมัพนัธ ์โทรศพัท ์02-277-4488 ตอ่ 505 หรอืเลขานกุารบรษัิท โทรศพัท ์02-277-4488 ตอ่ 401 

10/60

mailto:law@rajaferryport.com


สิ่งที่แนบมาดว้ย 1 
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

  1/15 

 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2562 
ของ 

บริษทั ท่าเรอืราชาเฟอรร่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
________________________________________________________________________________________ 

 

ประชุมเมื่อวนัองัคาร ที ่30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจา้พระยาปารค์ หอ้งธาราเทพ อาคาร
ธาราเทพ(ชัน้ 2) เลขที ่247 ถนนรชัดาภเิษก แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
เร่ิมการประชุมเวลา 14.00น. 

บรษิทัได้มอบหมายให้ นางกนกทพิย ์เจรญิรศัมีเป็นพธิกีรผู้ด าเนินรายการ โดยไดแ้จง้ขอ้มูลเบือ้งต้นของ
บรษิทัต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

- บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจ านวน   191,250,000 บาท 
- ทุนช าระแลว้    191,249,751 บาท 
- แบ่งออกหุน้สามญัจ านวน   191,249,751 หุน้ 
- มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1  บาท 

 

 

โครงสร้างการบรหิารจดัการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิัท โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จนัทรางศุ 
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั และนายอภชิาติ ชโยภาส ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่าน
อื่นๆ รวมทัง้สิน้ 10 ท่าน เป็นผูก้ าหนดนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธใ์นการก าหนดทศิทางการด าเนินธุรกจิ  โดยมี
คณะกรรมการชุดใหญ่ ทีเ่รยีกว่า  คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 2 ชุดคอื คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

พรอ้มทัง้ การบรหิารงาน บรษิทัยงัไดม้คีณะกรรมการ ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ รบัผดิชอบบรหิารงานอกี 
5 สายงาน ได้แก่สายงานปฏบิตักิารท่าเรอืและเดนิเรอื สายงานพฒันาธุรกจิ สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ สายงาน
แผนงานบญัชแีละการเงิน  และสายงานอ านวยการเพื่อเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
ยุทธศาสตรท์ีบ่รษิทัไดว้างไว ้ 

ในการประชุมในวนัน้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และรบัมอบฉนัทะเขา้ร่วมการประชุมดงันี้ 
จ านวนผูถ้อืหุน้ประชุมดว้ยตนเอง และรบัมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมการประชุมรวม 46 รายนับรวมจ านวนหุน้ได ้

129,950,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.948 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุมตาม
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535และขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดไวว้่าตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั 

โดยก่อนเริม่การประชุม พธิกีรไดช้ีแ้จงระเบยีบวาระการประชุม และหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนใหท้ี่
ประชุมทราบว่า เพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีในส่วนของการออกเสยีงลงคะแนน และระเบยีบ
การปฏบิตัใินทีป่ระชุม จงึขอชีแ้จงวธิกีารนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละวาระ พรอ้มทัง้กฎเกณฑข์องทีป่ระชุม
เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ยครบถว้นตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัดงัต่อไปนี้ 

 

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีถ่อื ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย/ไม่เหน็ดว้ย/ หรอืงด
ออกเสยีงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เวน้แต่ในกรณี
ของผูถ้อืหุน้ต่างประเทศซึง่แต่งตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยใหถ้อืหุน้และดแูลผลประโยชน์แทนสามารถแยกลงคะแนน
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงคราวเดยีวกนัในแต่ละวาระโดยแยกเสยีงทีจ่ะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ที่
ตนถอื โดยใชใ้บลงคะแนนทีไ่ดร้บั ณ ตอนลงทะเบยีนกรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากทีก่ล่าวขา้งต้นจะถอืการ
ลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
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2. ในการนับคะแนนเสยีงจะนับคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสยีง ไม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีง
เท่านัน้ โดยใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ดอ้อกเสยีง ไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ยกมอืขึน้เพื่อทีเ่จา้หน้าทีจ่ะเดนิไปเกบ็ใบลงคะแนน
มาบนัทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครัง้นี้มี นางสาวมารสิา รามมณี เป็นพยานในการนับ
คะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนนทัง้นี้การลงคะแนนเสยีงในการประชุมครัง้นี้เป็นการ
ลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบัแต่มกีารเกบ็บตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดเพื่อใหเ้กดิความ
โปร่งใส 

3. เพื่อใหบ้รษิัทมกีารปฏบิตัติามแนวทางการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมผูถ้ือหุน้ทีด่ี  ดงันัน้ บรษิทัจะ
เก็บบตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชุม ทัง้ในกรณี เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง ทัง้นี้ขอให้
ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่อง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง พร้อมลงนามในบตัรลงคะแนนแล้ว
ขอใหย้กมอืขึน้จากนัน้จะมเีจา้หน้าทีเ่ดนิไปเกบ็บตัรลงคะแนนจากท่าน เพื่อน ามาค านวณคะแนนเสยีงว่ามผีูถ้อื
หุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจ านวนเท่าไหร่และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่
ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในภายหลงัทัง้หมดส าหรบัท่านผูร้บัมอบฉันทะทีไ่ม่ไดร้บับตัรลงมตติัง้แต่ลงทะเบยีนนัน้
หมายความว่าผูถ้อืหุน้ไดอ้อกเสยีงลงมตใินหนังสอืมอบฉันทะนัน้แลว้ โดยมตดิงักล่าวจะระบุไวส้อดคลอ้งกบัมตทิีผู่้ถอื
หุน้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าวแลว้ 

4. ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวาระ
นัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการซกัถาม กรุณาแจง้ชื่อและนามสกุลใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถาม
หรอืแสดงความคดิเหน็ดว้ยทุกครัง้เพื่อประโยชน์ในการจดัท าบนัทกึการประชุมในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มคี าถามหรอืความเหน็
ทีน่อกเหนือจากวาระทีก่ าลงัพจิารณาอยู่บรษิทัขอความกรุณาไปสอบถามหรอืใหค้วามเหน็ในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของ
การประชุม 

 

ก่อนที่จะเริม่ประชุมพธิกีรกล่าวแนะน า ประธานกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทผู้บรหิารผู้สอบบญัชีและที่
ปรกึษาบรษิทั ซึง่เขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีซึง่ประกอบดว้ย 

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
1. ศาสตราจารยพ์เิศษธงทอง จนัทรางศุ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2. พลเรอืเอก พรีะจติร ์สรุกัขกะ รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
3. นายชาตร ีศริพิานิชกร  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
4. นายอนนัต ์เกตุพทิยา  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
5. นายพรชยั วริยิะธนะสกุล               กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจ ารณา

ค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ 
6. นายอภชิาต ิชโยภาส  กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 
7. นายพานิช พงศพ์โิรดม                  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการอสิระ 
8. นายอภชินม ์ชโยภาส กรรมการ 
9. นายพทิกัษ์ เกยีรตเิดชปัญญา        กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 
ผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
1. นายอภชินม ์ชโยภาส รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิ 
2. นายเอกชยั  ลิม่ถาวรศริพิงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. นางสาวกณัณ์ณิชฐา ธปิบรูวฒัน์ ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ   
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ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้ประชุม    
1.นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์
2.นายบุญเกษม สารกลิน่ 
 

ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษิทั หลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 
1. นางสาวป่ินมณี เมฆมณัฑนา 
2. นายตระกลู เฮงสกุล 

 

ทีป่รกึษากฎหมาย 
1. นายประธาน วสิทุธโิชตกิร 
 

โดยกรรมการและผูบ้รหิารทีอ่ยูบ่นเวทไีดแ้ก่ 
1. ประธานกรรมการ ศาสตราจารยพ์เิศษธงทอง จนัทรางศุ 
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชาตร ีศริพิานิชกร  
3. กรรมการผูจ้ดัการ นายอภชิาต ิชโยภาส  
4. รกัษาการต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการสายงานแผนงานบญัชแีละการเงิน นางสาวกณัณ์ณิชฐา ธิป

บรูวฒัน์ 
 

พธิกีรไดก้ล่าวเชญิ ศาสตราจารยพ์เิศษธงทอง จนัทรางศุ ประธานกรรมการบรษิทัท าหน้าทีเ่ป็นประธานในที่
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้เขา้สูก่ารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

 

ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีเ่ขา้ร่วมการประชุมว่าเรยีนผูถ้อืหุน้ทีเ่คารพทุกท่าน ในนามของ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ ากัด (มหาชน)คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและทีมงาน ขออนุญาตต้อนรับและ
ขอขอบพระคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีเ่ขา้ร่วมประชุม เพื่อจะไดป้รกึษาหารอืร่วมกนั และเพื่อเป็นโอกาสที่ดทีีใ่หผู้ถ้อืหุน้ทุก
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นให้ค าแนะน าในการประชุมในครัง้นี้ เพื่อเป็นประโยชน์ที่จะน าไปใช้ประกอบการ
พัฒนาการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นบริษัทที่มัน่คงยิ่งขึ้นและเป็นบริษัทที่บริหารกิจการบนพื้นฐานของ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกท่าน ขอขอบพระคุณ และขอเปิดการประชุมตามระเบยีบวาระทีไ่ดก้ าหนดไวด้งัต่อไปนี้ 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 1652 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุม

เมื่อวนัที ่11 เดอืนเมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดร์ชัดา อาคารธารทพิย ์(ชัน้ 5) โรงแรมเจา้พระยาปารค์ 
เลขที ่247 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมแลว้เสรจ็ภายใน 
14 วนันบัแต่วนัประชุมฯ และไดน้ าสง่ใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพร่ทาง
เวบ็ไซต ์www.rajaferryport.com ของบรษิทัแลว้ 

โดยบรษิทัได้จดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมแล้ว
ปรากฏรายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

โดยประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมไปทลีะหน้า รวมทัง้หมด 24 หน้า 
เริม่จากหน้าแรก ไปจนถงึหน้าสดุทา้ยและไดส้อบถามผูถ้อืหุน้ว่าตอ้งการสอบถามหรอืใหข้อ้คดิเหน็หรอืไม่  

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถาม หรอืเสนอแนะเรื่องใดประธานฯ จงึมอบหมายใหพ้ธิกีร ท าการนบัคะแนน 
พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ในวาระพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561

จะต้องผ่านการเหน็ชอบอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซึง่เขา้ร่วมประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีง 
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มติท่ีประชุม  
ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่11 

เดอืนเมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,951,577 100.0000 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 1652 
ประธานฯ ไดน้ าเสนอวาระพจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 1652   เพื่อใหท้ีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้รบัทราบรายงานและกจิกรรมของบรษิัททีไ่ดป้ฏบิตัิงานในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ซึง่ปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 
1652 โดยบรษิทัฯไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีในรปูแบบรหสัควิอารโ์คด้ (QR Code)  และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบั 

 หนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ จงึขอใหฝ่้ายบรหิารน าเสนอขอ้มลูผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมาใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา 
นางสาวกณัณ์ณิชฐา ธปิบูรวฒัน์ ได้น าเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาว่า ผลประกอบการรายได้รวมประจ าปี 

2561 เป็นจ านวน 750 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2560 จ านวน 701 ลา้นบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้ 49 ลา้นบาท โดยแยกเป็น
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอื 658 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2560 จ านวน 613 ลา้นบาท รายไดจ้ากการจ าหน่ายอาหาร
และสนิคา้สะดวกซือ้ จ านวน 49 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2560 จ านวน 51 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิรถ 24 
ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2560 จ านวน 19 ลา้นบาท รายไดอ้ื่น 13 ลา้นบาท และรายไดบ้รกิารอื่น 4 ลา้นบาท 

โดยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอื แบ่งออกเป็นเสน้ทางดงันี้ 
เสน้ทางอ าเภอดอนสกั – อ าเภอเกาะสมุย มรีายได้ 423 ลา้นบาทเทยีบกบัปี 2560 จ านวน 390 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 33 ลา้นบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้ 8.5% 
เสน้ทางอ าเภอดอนสกั – อ าเภอเกาะพะงนัมรีายได ้214 ล้านบาทเทยีบกบัปี 2560 จ านวน 207 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 7 ลา้นบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้ 3.61% 
เสน้ทางอ าเภอเกาะสมุย– อ าเภอเกาะพะงนัมรีายได้ 20 ล้านบาทเทียบกบัปี 2560 จ านวน 16 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 4 ลา้นบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้ 25% 
ในส่วนของรายงานค่าใชจ้่าย ประจ าปี 2561 ต้นทุนขายและการใหบ้รกิาร 619 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2560 

จ านวน 558 ลา้นบาท ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 15 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2560 จ านวน 14 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการ
บรหิาร 82 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2560 จ านวน 86 ลา้นบาทต้นทุนทางการเงนิ 7 ลา้นบาทเทยีบกบัปี 2560 จ านวน 4 
ลา้นบาทค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้2 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2560 จ านวน 5 ลา้นบาทส่งผลใหบ้รษิทัมกี าไรขัน้ต้น 117 ลา้น
บาท และก าไรส าหรบัปี 22 ลา้นบาท 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานข้อมูลข้างต้นของฝ่ายบริหารดงักล่าวเป็นข้อมูลสรุปงบ
การเงนิทีส่ าคญัในรอบปีที่มา ประกอบดว้ย รายไดร้วม รายไดแ้ยกประเภท รายไดแ้ยกเสน้ทางการให้บรกิาร ต้นทุน
ค่าใช้จ่าย และสรุปผลก าไรประจ าปี 2561 จงึขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือสอบถามหรอืเสนอแนะใดๆต่อผลการด าเนินงาน
ตามทีไ่ดน้ าเสนอดงักล่าว 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามหรอืเสนอแนะเรื่องใด ประธานฯ จงึแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าวาระดงักล่าวนี้ เป็น
วาระพจิารณาเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีงในวาระที ่2 นี้ 
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มติท่ีประชุม  
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2561 ตามทีบ่รษิทัไดร้ายงานขอ้มูล

ขา้งตน้ 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า รายละเอยีดงบการเงนิที่เป็นสาระส าคญั บริษัทได้
รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบในวาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2561แลว้ ซึง่งบการเงนิ
ประจ าปี 2561ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ตามล าดบัแล้วในวาระดงักล่าวนี้เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นได้รบัขอ้มูลที่เพยีงพอประกอบการตดัสนิใจในวาระที่ 3นี้บรษิัทจงึเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถามอกีครัง้หนึ่ง 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามหรอืใหข้อ้คดิเหน็ใดเพิม่เตมิประธานฯจงึมอบหมายใหพ้ธิกีรท าการนบัคะแนน 
พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าในการลงคะแนนในมตวิาระพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2561สิน้สุด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 นัน้ จะตอ้งผ่านการเหน็ชอบอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

มติท่ีประชุม  
ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิหน็ชอบอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2561 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี้ 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและออก

เสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 129,951,577 100.0000 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล 
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์ เลขานุการบรษิทั น าเสนอขอ้มลูวาระพจิารณาการจดัสรร
ก าไรสทุธแิละจ่ายเงนิปันผล ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา 

 

นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์ น าเสนอขอ้มูลใหท้ีป่ระชุมพจิารณา โดยแบ่งเป็น 2 หวัขอ้ คอื การจดัสรรก าไรสุทธ ิ
และ การจ่ายเงนิปันผล เป็นดงันี้ 

 

การจดัสรรก าไรสทุธ ิ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทั ไดก้ าหนดใหบ้รษิัทจกัต้อง

จดัสรรก าไรสทุธใินแต่ละปี ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกวา่ รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี จนกว่าทุนส ารอง
นี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบริษัท ซึ่งปัจจุบนับริษัทมีเงนิส ารองตามกฎหมายเป็น
จ านวนทัง้สิน้ 17,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนบรษิทั 191,250,000 บาท  

จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี 2561 จ านวน
เงนิ 1,368,889.16 บาท รวมเป็นเงนิส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนทัง้สิน้ 18,368,889.16 บาท 

ความเหน็ของทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัต่อการจดัสรรก าไรสุทธ ิคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้ว 
เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี 2561
ตามทีไ่ดน้ าเสนอดงักล่าว 
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การจ่ายเงนิปันผล 

ตามทีบ่รษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ ในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไร

สุทธหิลงัจากหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลของงบการเงนิเฉพาะของบรษิัท และหลงัหกัเงนิส ารองตามกฎหมาย และเงิน

สะสมอื่นๆ ตามทีบ่รษิทัก าหนด ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัฐานะการเงนิ และผล

การด าเนินงาน แผนการลงทุนความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต     

บรษิทัจงึเสนอจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2561(วนัที ่1 มกราคม 2561 – 31ธนัวาคม 2561) เป็นเงนิสดใหแ้ก่ผู้

ถอืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.0522 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 10,000,000.00 บาท โดยจ่ายจากก าไรของกจิการที่

ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล(BOI) ทัง้จ านวน ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่่าย และ

ไม่สามารถขอเครดติภาษคีนืเงนิปันผลได ้ 

โดยก าหนดใหว้นัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีิทธริบัเงนิปันผล (Record Date) ส าหรบัผลประกอบการในปี

2561 ในวนัที ่9 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัที ่28 พฤษภาคม 2562 

ความเหน็ของทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิ่ายปันผล ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอขา้งตน้ 

ประธานฯ จงึเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาการ

จดัสรรก าไรสทุธแิละจ่ายเงนิปันผล ตามทีบ่รษิทัไดน้ าเสนอขา้งตน้ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คดิเหน็ใด ประธานฯ จงึมอบหมายใหพ้ธิกีร ท าการนบัคะแนน 

พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพจิารณาการจดัสรรก าไรสุทธแิละจ่ายเงนิปัน

ผลทีบ่รษิทัไดน้ าเสนอขา้งตน้นัน้ จะตอ้งผ่านการเหน็ชอบอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถอืหุน้ซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติอนุมตัิจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี2561

จ านวนเงนิ 1,368,889.16 บาท รวมเป็นเงนิส ารองตามกฎหมายจ านวนทัง้สิน้ 18,368,889.16 บาทและมมีตอินุมตัิ

จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 0.0522 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ ไม่เกนิ 10,000,000.00 

บาท โดยจ่ายจากก าไรของกิจการที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(BOI) ทัง้จ านวน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล

ธรรมดาไม่ถูกหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่าย และไม่สามารถขอเครดติภาษคีนืเงนิปันผลได ้ 

โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล(Record Date) ในวนัที ่9 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่าย

ปันผลในวนัที ่28 พฤษภาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,951,577 100.0000 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 191,250,000 บาท เป็น 191,249,751 บาท โดย
การตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้จดัสรรจ านวน 249 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์ น าเสนอขอ้มลูวาระพจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัฯ ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา 

 

นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์ น าเสนอขอ้มูลใหท้ีป่ระชุมพจิารณาว่าตามทีท่ีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2561 ไดม้มีตอินุมตัจิ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัให้แก่ผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ ในอตัรา 8 
หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้ปันผล (หากมเีศษของหุน้จากการค านวณ ใหต้ดัเศษหุน้ดงักล่าวทิง้) หรอืคดิเป็นจ านวนไม่เกนิ 
21,250,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 21,250,000 บาท  

โดยบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบยีนการเพิม่ทุนดงักล่าวจากเดมิ 170,000,000 บาทหรอื 170,000,000 หุน้ 
เป็นจ านวน 191,250,000 บาท หรอื 191,250,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 21,250,000 หุ้นต่อกรม
พฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชย ์ในวนัที ่19 เมษายน 2561 

ต่อมาไดจ้่ายหุ้นปันผล และเมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม 2561 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระ
เป็น 191,249,751บาทหรือ 191,249,751หุ้น โดยได้จดัสรรการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ านวน 
21,249,751 หุน้ คงเหลอืหุน้สามญัทีไ่ม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 249 หุน้ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัฯ จาก 191,250,000 บาท เป็น 191,249,751บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดจ้ดัสรรจ านวน 
249 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00บาท จงึขอใหท้ีป่ระชุมโปรดพจิารณา 

ประธานฯ จงึเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ด้เขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพจิารณาอนุมตัิ
การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามทีบ่รษิทัไดน้ าเสนอขา้งตน้ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คดิเหน็ใด ประธานฯ จงึมอบหมายใหพ้ธิกีร ท าการนบัคะแนน 

พธิกีรไดแ้จ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพจิารณาลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาก 
191,250,000 บาท เป็น 191,249,751บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดจ้ดัสรรจ านวน 249 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 1.00 บาท ทีบ่รษิัทไดน้ าเสนอขา้งต้นนัน้ จะต้องผ่านการเหน็ชอบอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงสามในสีข่องจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 191,250,000 บาท เป็น 

191,249,751 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบยีนที่ยงัมไิด้จดัสรรจ านวน 249 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00บาท ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี้ 

 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,981,789 100.0000 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 
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วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียน 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์ น าเสนอขอ้มลูวาระพจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา 
 

นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์ น าเสนอขอ้มลูใหท้ีป่ระชุมพจิารณาว่าเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัฯในวาระที ่5จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เรื่องทุนจด
ทะเบยีน ซึง่ใหย้กเลกิขอ้ความเดมิ และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี้แทน   
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 191,249,751  บาท (หน่ึงรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นสองแสนสีห่มื่นเกา้พนัเจด็รอ้ยหา้สบิเอด็บาท) 
 แบ่งออกเป็น : 191,249,751 หุน้ (หน่ึงรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นสองแสนสีห่มื่นเกา้พนัเจด็รอ้ยหา้สบิเอด็หุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ : 1.00  บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุน้สามญั : 191,249,751 หุน้ (หน่ึงรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นสองแสนสีห่มื่นเกา้พนัเจด็รอ้ยหา้สบิเอด็หุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

  

ทัง้นี้ ใหบุ้คคลทีก่รรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันาธุรกจิ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิม่เติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบยีน 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพจิารณาอนุมตัิให้
แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนตามทีไ่ดน้ าเสนอดงักล่าว
จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 ตามทีไ่ดน้ าเสนอดงักล่าว 

ประธานฯ จงึเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ด้เขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพจิารณาอนุมตัิ
การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามทีบ่รษิทัไดน้ าเสนอขา้งตน้ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คดิเหน็ใด ประธานฯ จงึมอบหมายใหพ้ธิกีร ท าการนบัคะแนน 
พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์

สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน ทีบ่รษิทัได้น าเสนอขา้งต้นนัน้ จะต้องผ่านการเหน็ชอบ
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

มติที่ประชุม 
ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการ

ลดทุนจดทะเบยีนดงันี้ 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 191,249,751  บาท (หน่ึงรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นสองแสนสีห่มื่นเกา้พนัเจด็รอ้ยหา้สบิเอด็บาท) 
 แบ่งออกเป็น : 191,249,751 หุน้ (หน่ึงรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นสองแสนสีห่มื่นเกา้พนัเจด็รอ้ยหา้สบิเอด็หุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ : 1.00  บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุน้สามญั : 191,249,751 หุน้ (หน่ึงรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นสองแสนสีห่มื่นเกา้พนัเจด็รอ้ยหา้สบิเอด็หุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

 

ทัง้นี้ ใหบุ้คคลทีก่รรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันาธุรกจิ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มอี านาจแก้ไขและเพิม่เติมถ้อยค า หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบยีนดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

18/60



สิ่งที่แนบมาดว้ย 1 
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

  9/15 

 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,981,789 100.0000 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 
วาระท่ี 7  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ดว้ยในวาระนี้ นายธงทอง จนัทรางศุ  นายอนันต์ เกตุพทิยา นายพร
ชยั วิริยะธนะสกุล และนายพานิช พงศ์พิโรดม กรรมการครบก าหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตัง้ใหม่ตามวาระ
พจิารณาในครัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นการปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและให้ผูถ้อืหุ้นลงนามได้อย่างอสิระ 
นายธงทอง จนัทรางศุ และกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตัง้ใหม่ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมการประชุมในครัง้นี้ 
ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราว จนกว่าจะมลีงมตใินวาระการประชุมนี้เสรจ็สิน้ โดยขอมอบหมายให้
นายอภิชาติ ชโยภาส ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมวาระที ่7 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกตามวาระแทน 

นายอภิชาติ ชโยภาส ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ น าเสนอข้อมูลวาระพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ  ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา 

นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์ น าเสนอขอ้มูลใหท้ีป่ระชุมพจิารณาว่าตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 18 ไดก้ าหนดใหก้รรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี
ในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตาม
วาระ หรอืเสนอแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 

 

ส าหรบัปี 2562 กรรมการครบก าหนดออกตามวาระมดีงันี้    
ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายธงทอง จนัทรางศ ุ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2. นายอนนัต ์เกตุพทิยา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

3. นายพรชยั วริยิะธนะสกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการอสิระ 

4. นายพานิช พงศพ์โิรดม ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ 
 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการล่วงหน้าระหว่างวนัที ่8 มกราคม – 12 กุมภาพนัธ ์2562 ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระ และรายชื่อบุคคล
ใดเขา้รบัการพจิารณาเพื่อเลอืกตัง้ดงักล่าวและทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า กรรมการทีค่รบ
ก าหนดออกตามวาระในครัง้นี้จ านวนทัง้ 4 ท่าน มคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์และประวตัิการท างานที่ด ีและ
เป็นบุคคลทีไ่ม่ไดป้ระกอบกจิการ/เขา้เป็นหุ้นส่วนหรอืกรรมการในบรษิัทเอกชนหรอืบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการที่มี
สภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบับริษัทฯ รวมทัง้มคีุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดต่ีอองค์กร 
สามารถอุทศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกจิการของบรษิทั จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ทีค่รบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัต่ออกีวาระหนึ่ง 
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ประธานฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ต่อวาระเลอืกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระตามทีบ่รษิทัไดน้ าเสนอขา้งตน้ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คดิเหน็ใดและเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและให้เพื่อ
ผูถ้อืหุน้ไดล้งคะแนนเสยีงอย่างอสิระประธานฯ จงึมอบหมายใหพ้ธิกีรท าการนบัคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการ
ทีต่อ้งออกตามวาระเป็นรายบุคคล 

 

พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าส าหรบัการลงคะแนนในมติวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ครบก าหนดออกตามวาระนี้จะท าการลงคะแนนมติแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องไดร้บั
การรบัรองดว้ยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

โดยขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ลงมตแิต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ดงันี้ 
 

1. กรรมการท่านแรก นายธงทอง จนัทรางศ ุ
มติท่ีประชุม  
ทีป่ระชุมมมีติอนุมตัิแต่งตัง้ นายธงทอง จนัทรางศุ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทต่ออกีวาระหนึ่ง 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,951,789 99.9769 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 30,000 0.0230 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

 

2. กรรมการท่านทีส่อง นายอนนัต ์เกตุพทิยา 
มติท่ีประชุม  
ที่ประชุมมมีติอนุมตัิแต่งตัง้ นายอนันต์ เกตุพทิยา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทต่ออกีวาระหนึ่ง 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,951,677 99.9768 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 112 0.0000 
3. งดออกเสยีง 30,000 0.0230 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

 

3. กรรมการท่านทีส่าม นายพรชยั วริยิะธนะสกุล 
มติท่ีประชุม  
ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นายพรชยั วริยิะธนะสกุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัต่ออกีวาระหนึ่ง 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,951,789 99.9769 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 30,000 0.0230 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

20/60



สิ่งที่แนบมาดว้ย 1 
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

  11/15 

 

4. กรรมการท่านทีส่ี ่นายพานชิ พงศพ์โิรดม 
มติท่ีประชุม  
ทีป่ระชุมมมีติอนุมตัแิต่งตัง้ นายพานิช พงศพ์โิรดม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทต่ออกีวาระหนึ่ง 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,951,789 99.9769 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 30,000 0.0230 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2562 
 

นายธงทอง จนัทรางศุ ไดด้ าเนินการท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมต่อในวาระที ่8 วาระพจิารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2562 และไดม้อบหมายให ้นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์ น าเสนอขอ้มูลวาระพจิารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2562 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา 

นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์ น าเสนอขอ้มลูใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาว่าเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ร่วมกนัพจิารณาก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2562 ตามทีก่ฎหมายเกีย่วกบั พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั ไดก้ าหนดไว้ 

โดยปี 2562 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบสมควรก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษิทัฯ ในปี 2562 ซึง่รวมถงึ เงนิเดอืน โบนัส เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนพเิศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็น
จ านวนรวมคงเดมิคอื ไม่เกนิ 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัดงันี้ 

ก) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมกรรมการบรษิทั 
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตาม

ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 
ค) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการทีเ่ขา้

ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดอืน 
 

ทัง้นี้ ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,200,000 บาท ซึ่งอยู่ภายใต้
วงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาทต่อปี ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืประจ าปี 2561ทีผ่่านมา บรษิทัฯจงึขอใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2562 ตามทีไ่ดน้ าเสนอดงักล่าว 

 

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2560 - 2562 
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ประธานฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพจิารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2562 ตามทีไ่ดน้ าเสนอขา้งตน้ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คดิเหน็ใด ประธานฯ จงึมอบหมายใหพ้ธิกีร ท าการนบัคะแนน 
พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั

ประจ าปี 2562 นี้ จะต้องผ่านการเหน็ชอบอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ            
ผูถ้อืหุน้ซึง่เขา้ร่วมประชุม 

 

มติท่ีประชุม  
ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ ในปี 2562 ซึง่รวมถงึ เงนิเดอืน โบนัส 

เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนพเิศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดมิคอื ไม่เกนิ 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัดงันี้ 

ก) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมกรรมการบรษิทั 
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30 ,000 บาทต่อเดอืนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดอืนตาม

ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 
ค) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10 ,000 บาทต่อกรรมการทีเ่ขา้

ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดอืน 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,981,789 100.0000 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2562 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบญัญตัิ แสงนิรตัน์ น าเสนอขอ้มูลวาระพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละ

ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชปีระจ าปี 2562 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา 
นายบญัญตัิ แสงนิรตัน์ น าเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบรษิัท ได้ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นประจ าทุกปี ประกอบกบั คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารหมุนเวยีนผูส้อบบญัชใีหม่ ก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนต้องหมุนเวยีนผูส้อบบญัชเีมื่อปฏบิตัิ
หน้าทีม่าแลว้ 7 รอบปีบญัช ีโดยจะตอ้งมกีารเวน้วรรค 5 รอบปีบญัช ีจากเดมิทีจ่ะตอ้งหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีเมื่อปฏบิตัิ
หน้าทีม่าแลว้ 5 รอบปีบญัช ีและตอ้งมกีารเวน้วรรค 2 รอบปีบญัช ีโดยจะเริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 

ในการนี้ ขอน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาผูส้อบบญัชทีีจ่ะเสนอแต่งตัง้ดงันี้ 
รายช่ือผู้สอบบญัชี เลขทะเบียน จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้กบับริษทัฯ 

นายประวทิย ์ ววิรรณธนานุตร ์ 4917 2 ปี (ปี 2557– 2558) 
นายเทอดทอง เทพมงักร 3787 - 
นางสาวชุตมิา วงษศ์ราพนัธช์ยั 9622 3 ปี (ปี 2559-2561) 
นายบุญเกษม สารกลิน่ 11888 - 
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หรอืผู้สอบบญัชีท่านอื่นภายในส านักงานเดยีวกนั แห่งบรษิัท พีว ีออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 
2562 ของบรษิทัโดยเสนอก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชคีงเดมิ เป็นจ านวนเงนิ 2,110,000 บาทต่อปี(รวมบรษิทั
ย่อย)  

ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอขา้งตน้ไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละไม่มสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

เปรียบเทียบค่าสอบบญัชีประจ าปีและรายไตรมาส ปี 2561-2562 

ท่ี รายละเอียด หน่วย 
ปี 2562 

(ปีท่ีน าเสนอ) 
ปี 2561 

 
หมายเหตุ 

1 บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
 1.1 งานตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี (บาท) 600,000 600,000  
 1.2 งานสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 600,000 600,000 ไตรมาสละ 200,000 บาท 
2 บรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชัน่ จ ากดั 

 2.1 งานตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี (บาท) 200,000 200,000  
 2.2 งานสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 150,000 150,000 ไตรมาสละ 50,000 บาท 

3 บรษิทั จดัหางาน อารพ์ ีจ๊อบ จ ากดั 
 3.1 งานตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี (บาท) 100,000 100,000  
 3.2 งานสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 90,000 90,000 ไตรมาสละ 30,000 บาท 
4 งานตรวจสอบงบการเงนิรวมประจ าปี (บาท) 125,000 125,000  
5 งานสอบทานงบการเงนิรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 105,000 105,000 ไตรมาสละ 35,000 บาท  

6 
งานตรวจสอบการควบคุมทัว่ไปดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการควบคุมเฉพาะระบบงาน 

(บาท) 140,000 140,000  

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

 

ประธานฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพจิารณาแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชปีระจ าปี 2562 ตามทีบ่รษิทัไดน้ าเสนอขา้งตน้ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คดิเหน็ใด ประธานฯ จงึมอบหมายใหพ้ธิกีร ท าการนบัคะแนน 
 

พธิกีรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าส าหรบัการลงคะแนนในมติวาระพจิารณาก าหนดแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชปีระจ าปี 2562 ที่บรษิทัได้น าเสนอขา้งต้นนี้จะต้องผ่านการเหน็ชอบอนุมตัิจาก            
ผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

มติท่ีประชุม  
ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชดีงัต่อไปนี้จากบรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบ

บญัชปีระจ าปี 2562 
 นายประวทิยว์วิรรณธนานุตร ์ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่4917 
 นายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่3787 
 นางสาวชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่9622 
 นายบุญเกษม สารกลิน่ ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่11888 
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หรอืผูส้อบบญัชที่านอื่นภายในส านกังานเดยีวกนัแห่งบรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2562 
ของบรษิทัโดยก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัช ีเป็นจ านวนเงนิ 2,110,000 บาทต่อปี(รวมบรษิทัย่อย)ดว้ยคะแนน
เสยีงดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,981,789 100.0000 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า มผีูใ้ดจะสอบถามหรอืเสนอความเหน็เรื่องอื่นใด นอกจากวาระที่
ก าหนดหรอืไม่และมผีูถ้อืหุน้สอบถามและน าเสนอความเหน็ดงันี้ 

ผูถ้ือหุ้นสอบถาม/เสนอความเหน็ ผูบ้ริหารตอบข้อสอบถาม 
 คณุเพชรรตัน์ ตัง้ด ารงตระกลู ผู้รบัมอบฉนัทะจาก ผู้ถอืหุ้น

(สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย) 
1. บริษัทของเรามนีโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรปัชัน่
อย่างไรบา้ง 
2. บรษิทัมนีโยบายจะเขา้ร่วมโครงการการสรา้งแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือที่เรียกว่า 
CAC ( Collective Action Coalition Against Corruption) 
หรอืไม ่หากด าเนินการแลว้ไดด้ าเนินการไปแลว้อย่างไรบา้ง 

 ผูบ้ริหาร ชีแ้จงขอ้สอบถามของผูถ้อืหุน้ดงันี้ 
1. นายอภชิาต ิชโยภาส ชี้แจงว่า บรษิทัมนีโยบายการต่อต้าน
การคอรัปชัน่ และมีการส่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร เข้าอบรม
หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่กับสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทยIOD โดยเน้นย ้าใหผู้บ้รหิารระดบัสูง
ได้ศกึษาเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ต่อพนักงานในระดบัต่อไป เพื่อ
รกัษาผลประโยชน์ขององคก์รและสงัคม 
2. นายอภชิาต ิชโยภาส ชีแ้จงว่า บรษิทัมนีโยบายจะเขา้ร่วมกบั
โครงการดงักล่าว แต่อยู่ในระหว่างการศกึษาและท าความเขา้ใจ
ภายในองคก์ร 

 นายเอม อศัวโกวิทผูถ้อืหุน้ 
1.ไม่ทราบว่าบรษิัทมนีโยบายในการบรหิารต้นทุนอย่างไรให้
บรษิทัมกี าไร 
2.บริษัทฯ มีวิธีการใดหรือไม่อย่างไร ในการปรับราคาค่า
โดยสาร เนื่องจากอตัราค่าโดยสารของบรษิัทถูกก าหนดโดย
ภาครฐั 

 
 

 ผูบ้ริหาร ชีแ้จงขอ้สอบถามของผูถ้อืหุน้ดงันี้ 
1. นายอภชิาต ิชโยภาส ชีแ้จงว่า บรษิทัมกีารบรหิารงานการลด
ค่าใช้จ่ายน ้ามนั โดยใช้น ้ามนั B20 และบรษิัทก็ใช้สูตรน ้ามนั
ทดแทนของบรษิทัในการลดค่าใชจ้่าย 
2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่าบริษัทได้ด าเนินการหารือ
ร่วมกบัภาครฐัเรื่องการขอปรบัตารางราคาค่าบรกิารหลายครัง้
หลายคราวแล้วแต่ยงัไม่ประสบความส าเรจ็ เนื่องจากภาครฐัมี
ความเห็นว่าบริษัทยงัคงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยยงัคงมี
ก าไร 

 คณุเพชรรตัน์ ตัง้ด ารงตระกลู ผู้รบัมอบฉนัทะจาก ผู้ถอืหุ้น
(สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย) 
1. บรษิทัมกีารลงทุนดา้น Digital Marketing ไปแลว้เท่าไร และ
ทีป่ระสบผลส าเรจ็แลว้เป็นอย่างไร 

 
 
 
 
 
 

 ผูบ้ริหาร ชีแ้จงขอ้สอบถามของผูถ้อืหุน้ดงันี้ 
1. นายอภชิาต ิชโยภาส ชี้แจงว่า ตัง้แต่บรษิทัเขา้จดทะเบยีน
เป็นบรษิทัหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย์ บรษิทัมกีารลงทุนดา้น 
Digital Marketing ไปแลว้ประมาณ 7-8 ลา้นบาท เช่น การท า
Rebranding,การท าLine Application,การพฒันาเว็บไซด์ ฯลฯ 
ความส าเรจ็ที่เหน็ไดเ้ด่นชดั คอื บรษิัทมรีายไดจ้ากการจองตัว๋
ล่วงหน้าออนไลน์ในแต่ละวนัไม่น้อยกว่าวนัละ 6 แสนบาทและ
บริษัทจะขยายระบบออนไลน์ของบริษัทให้สามารถจองได้
มากกว่าตัว๋เรอืหรอืตัว๋รถทีบ่รษิัทประสบความส าเรจ็แลว้ คอืให้
สามารถจองเครื่องบนิ จองทีพ่กั จองโปรแกรมการท่องเทีย่วได ้
ซึง่ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพฒันา 
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 นายชาญชยั เจียมบญุศรี ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 
1. บริษัทมลีูกค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ไม่ทราบว่า
ลูกค้าประเภทไหนมากน้อยกว่ากัน และมีแนวทางการหา
ช่องทางลกูคา้เพิม่อย่างไร 
2. นอกจากรายไดเ้รอืกบัรถแลว้มชี่องทางหารายไดจ้ากส่วนอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งธุรกิจของบรษิทัอย่างไรบา้ง 

 

 ผูบ้ริหาร ชีแ้จงขอ้สอบถามของผูถ้อืหุน้ดงันี้ 
1. นายอภชิาต ิชโยภาส ชี้แจงว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ชาว
ไทย ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้Logisticsเช่น กลุ่มบรษิทัน ้ามนั, 
กลุ่มบรษิทัหา้งสรรพสนิคา้ โลตสั บิก๊ซ ีและบรษิทัเคอรี ่เป็นกลุ่ม
ลูกคา้หลกัของบรษิทั ที่ใชบ้รกิารเขา้สู่เกาะสมุยและเกาะพะงนั 
และปัจจุบันกลุ่มลูกค้าLogisticsก็เริ่มมีการใช้บริการเส้นทาง
ระหว่างเกาะสมยุ-เกาะพะงนั 
โดยช่องทางหารายได้ที่บริษัทวางแผนไว้คือการเข้าร่วมกับ
พนัธมติรในประเทศเพื่อนบ้าน เช่นประเทศเมยีนม่า ประเทศ
กมัพชูา ประเทศลาว เพือ่ผลกัดนัใหม้กีารเชื่อมต่อการท่องเทีย่ว
มายงัเกาะสมุยและเกาะพะงนัโดยใช้จุดแขง็ของการท่องเที่ยว
เกาะพะงนัในช่วงงาน Full moon Party ทีไ่ดร้บัความสนใจจาก
ชาวต่างชาตเิป็นอย่างมาก 
2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า นอกจากรายได้จากการ
ให้บริการเดินเรือ การให้บริการเดินรถ ในขณะนี้บริษัทได้
พยายามกระตุน้รายไดท้ีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิเดนิเรอืกบัธุรกจิเดนิ
รถคอื การเป็นตวัแทนรบัจองตัว๋ของสายการบนิ การเป็นตวัแทน
รับจองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท รวมไปถึงการเป็นตัวแทน
จ าหน่ายตัว๋เรอืไปยงัเกาะเต่า และรายได้เสริมจากการให้เช่า
พื้นที่โดยเฉพาะที่เห็นได้ชดัคือ ร้านค้าจ าหน่ายอาหาร Black 
Canyon 

 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถาม หรอืเสนอขอ้หารอืใดเพิม่เตมิ 
 

ประธานฯ ไดข้อบพระคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านที่ไดส้ละเวลาอนัมคี่าเขา้ร่วมการประชุมกบับรษิทัสิง่ทีผู่ถ้อืหุน้ได้
กรุณาใหค้วามคดิ ความเหน็ ขอ้เสนอแนะต่างๆ เหล่านัน้ เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิง่ทีบ่รษิทัจะน าไปประกอบในการวาง
แนวทางการบรหิารธุรกจิในอนาคต เพื่อพฒันาธรุกจิของเราใหเ้จรญิกา้วหน้ายิง่ขึน้ขอขอบพระคุณและขออนุญาตปิด
การประชุม 

 
 

ปิดการประชุมผูถ้อืหุน้ เวลา 15.20น. 
 
 

  
(ศาสตราจารยพ์เิศษธงทอง จนัทรางศุ)  

ประธานทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
 

 
 

(นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์) 
ผูบ้นัทกึการประชมุ 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร่ี์จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 
 

ขา้พเจา้บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ีจ่  ากดั (มหาชน) (“บรษัิท” หรือ “RP”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 
6/2563 เมื่อวนัที่ 16 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น.  เก่ียวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้เพิ่มทุน
ดงัตอ่ไปนี ้

1.  การลดทุน/การเพิ่มทุน 
  ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท ดงันี ้

- เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 191,249,751 บาท เป็น 200,812,238 บาท โดยการออกหุน้สามญั
ใหมจ่ านวน 9,562,487 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูคา่รวม 9,562,487 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุใน
ลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สามญั 9,562,487 1 9,562,487 
       การใชเ้งินทนุ     
  แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 
       (General Mandate)     

  

2. การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน  
2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  

การจัดสรร จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิเพ่ือ
รองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้
สามญั 

9,562,487 20:1 - - หมายเหต ุ1/ 

 หมายเหต:ุ 1/ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 11 สงิหาคม 2563 และ
ก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 28 สงิหาคม 2563 

 

2.1.1 การด าเนินการของบรษัิท กรณีทีม่ีเศษของหุน้  

ส าหรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั หากมีเศษของหุน้ ใหจ้่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลใน

อตัราหุน้ละ 0.05 บาท 
 

2.1.2 จ านวนหุน้คงเหลอืที่ยงัมิไดจ้ดัสรร 

- ไมม่ี –  
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2.2  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

- ไมม่ี -  
 

 3. ก าหนดวนัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น/วิสามัญผู้ถอืหุน้เพือ่ขออนุมัติการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุน 
ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโร
นิก้าเรสซิเด้นท์ ชั้นที่ 2 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร                          
โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 1 กรกฏาคม 2563  
 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถา้มี)  
4.1  การด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุน รวมทัง้การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่เก่ียวขอ้งต่อกระทรวง

พาณิชย ์
4.2 การขออนญุาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในการรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุจากการจ่ายปันผลเป็น

หุน้สามญัที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
 

5. วัตถุประสงคข์องการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในสว่นที่เพิ่ม 
 เพื่อจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ส าหรบัการตอบแทนการลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยออกเป็น
หุน้ปันผล แทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด  

 

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้เพิม่ทุน 
6.1  เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งส าหรบัหุน้สามญัของบรษัิท  
6.2  เพื่อรกัษาสภาพคลอ่งของเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท 
 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน 
7.1 บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 30 จากก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้

นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหักเงินส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ 
ตามที่บรษัิทก าหนด 

7.2  ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรหุน้ปันผลในครัง้นี ้จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผูถื้อหุน้เดิมของบริษัททุกประการ 
และมีสทิธิในการไดร้บัเงินปันผลจากการด าเนินงานเทา่กบัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท นบัจากวนัที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิทท่ีไดย้ื่นขอจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุน้เพือ่ใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 - ไมม่ี -  
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุน 
ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

วนัประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 6/2563 16 มิถนุายน 2563 
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
(Record Date) 

1 กรกฏาคม 2563 

วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  30 กรกฏาคม 2563 
วนัจดทะเบียนเพิม่ทนุจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนั

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 

วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัปันผล (Record Date) 11 สงิหาคม 2563 
วนัจ่ายปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุน้ปันผล 28 สงิหาคม 2563 

 
  

บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

  
 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายอภิชาติ ชโยภาส) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
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รายละเอียดส าคญั 
ผูท่ี้ได้รบัการเสนอช่ือเพือ่แต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 
ช่ือ-นามสกลุ : นายอภชิาต ิชโยภาส 
ต าแหน่ง : กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
อาย ุ : 56 ปี 
 
 
คณุวฒิุทางการศึกษา : 
- ปรญิญาเอก สาขา Social Sciences,Magadh University, India 
- ปรญิญาโท โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติส าหรบัผูบ้รหิาร รุ่นที ่5 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ปรญิญาโทศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาผูน้ าทางสงัคม ธุรกจิ การเมอืง รุ่นที ่1 มหาวทิยาลยัรงัสติ 
- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ Oregon State, U.S.A. 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุ่นที ่3 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพฒันาการจดัการ (Mini Master of Management) รุ่นที ่27 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Micro Tax MBA4 สถาบนับางกอกเทรนน่ิง 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร RMM 3 มหาวทิยาลยัรงัสติ 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรกลยุทธก์ารบรหิารธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์รุ่นที ่10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการบรหิาร และจติวทิยา รุ่นที ่18 สถาบนั The Boss 
- จบหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(Top Executive Program in Commerce and Trade)จาก
สถาบนัวทิยาการการคา้ (Commerce Academy) รุ่นที ่9 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นที ่25 (วตท.25) 

 

ประวติัการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD): 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร DCP รุ่น 100/2008 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร SFE รุ่น 4/2009 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ELP รุ่น 2/2015 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 

ประวติัการท างาน :  
ปี 2560 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั 

บรษิทั จดัหางาน อารพ์ ีจ๊อบ จ ากดั 
ปี 2550 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ีจ่ ากดั (มหาชน) 
ปี 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ 

บรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชัน่ จ ากดั 
ปี 2549 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บรษิทั แปซฟิิค ไซท-์ซอีิง้ ทวัร ์จ ากดั 
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ปี 2543– ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บรษิทั ราชาเฟอรร์ีพ่ฒันา จ ากดั 

ปี 2543 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บรษิทั พลงังานราชา จ ากดั 

ปี 2542 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บรษิทั แกรนดเ์ฉวงบชี จ ากดั 

ปี 2542 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บรษิทั ราชาวสัดุภณัฑ ์จ ากดั 

ปี 2542 – ปัจจุบนั 
 

หุน้สว่นผูจ้ดัการ 
หา้งหุน้สว่นจ ากดั นิวดาดฟ้า 

ปี 2541 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บรษิทั ราชาพาณิชยน์าวแีละบรกิาร จ ากดั 

ปี 2539 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บรษิทั เอลการจดัการ จ ากดั 

ปี 2537 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บรษิทั อาร.์เอฟ.ท ีจ ากดั 

ปี 2536 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บรษิทั ปารค์โฮเตล็แอนดร์สีอรท์ จ ากดั 

ปี 2536 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บรษิทั เจา้พระยา เอน็เตอรเ์ทนเมน้ต ์จ ากดั 

ปี 2535 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บรษิทั ฮอส จ ากดั 

ปี 2535 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บรษิทั วงัหนิอ่อน จ ากดั 

ปี 2535 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บรษิทั เจา้พระยาลอดจ ์จ ากดั 

  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน: 
 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน : -ไม่ม ี– 
 บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : - บรษิทั แปซฟิิค ไซท-์ซอีิง้ ทวัร ์จ ากดั (กรรมการ) 

-  บรษิทั ราชาเฟอรร์ีพ่ฒันา จ ากดั (กรรมการ) 
-  บรษิทั อารพ์.ีแวน ทรานสปอรต์ จ ากดั (กรรมการ) 
-  บรษิทั พลงังานราชา จ ากดั (กรรมการ) 
-  บรษิทั แกรนดเ์ฉวงบชี จ ากดั (กรรมการ) 
-  บรษิทั ราชาวสัดุภณัฑ ์จ ากดั (กรรมการ) 
-  บรษิทั ราชาพาณิชยน์าวแีละบรกิาร จ ากดั(กรรมการ) 
-  บรษิทั เอลการจดัการ จ ากดั (กรรมการ) 
-  บรษิทั อาร.์เอฟ.ท ีจ ากดั (กรรมการ) 
-  บรษิทั ปารค์โฮเตล็แอนดร์สีอรท์ จ ากดั (กรรมการ) 
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-  บรษิทั เจา้พระยา เอน็เตอรเ์ทนเมน้ต ์จ ากดั (กรรมการ) 
-  บรษิทั ฮอส จ ากดั (กรรมการ) 
-  บรษิทั วงัหนิอ่อน จ ากดั (กรรมการ) 
-  บรษิทั เจา้พระยาลอดจ ์จ ากดั (กรรมการ) 
 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ :  
- ถอืหุน้ บรษิทัแกรนดเ์ฉวงบชี จ ากดั จ านวน 49,500,000 หุน้ คดิเป็น 25.88% ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทั 

 
ลกัษณะความสมัพนัธ:์ 
 การถือหุ้นในบริษทั : 
- ถอืหุน้ 18,562,500 หุน้ คดิเป็น 9.71% ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั 

 
 การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัยอ่ย/ : 
- เป็นบดิาของนายอภชินม ์ชโยภาส 

 
การเข้ารว่มประชมุในปี 2562: 
 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั : ประชุม 6 ครัง้ เขา้ร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คดิเป็น 100%)  
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รายละเอียดส าคญั 
ผูท่ี้ได้รบัการเสนอช่ือเพือ่แต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 
 

ช่ือ-นามสกลุ : นายพทิกัษ์ เกยีรตเิดชปัญญา 
ต าแหน่ง : กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ : 66 ปี 

 
คณุวฒิุทางการศึกษา : 
- ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมสขุาภบิาล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
ประวติัการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD): 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร DAP รุ่น 71/2008 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร RCC รุ่น 21/2016 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร RNG รุ่น 8/2016 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 
ประวติัการท างาน :  

ปี 2550 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2559 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2550 – 2557 
 

กรรมการ 
บรษิทั โพเทนเชยีล เอน็จเินียริง่ คอนซลัแทน้ส ์จ ากดั  

ปี 2544 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บรษิทั แปซฟิิค ไซท-์ซอีิง้ ทวัร ์จ ากดั 

ปี 2544 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บรษิทั พลงังานราชา จ ากดั 

ปี 2544 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บรษิทั ราชาวสัดุภณัฑ ์จ ากดั 

ปี 2537 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บรษิทั อาร.์เอฟ.ท ีจ ากดั 

ปี 2534 – ปัจจุบนั 
 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 
บรษิทั บาธ แอนด ์สปา จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน: 
 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน : -ไม่ม ี– 
 บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : -  บรษิทั โพเทนเชยีล เอน็จเินียริง่ คอนซลัแทน้ส ์จ ากดั (กรรมการ) 

- บรษิทั แปซฟิิค ไซท-์ซอีิง้ ทวัร ์จ ากดั (กรรมการ) 
-  บรษิทั พลงังานราชา จ ากดั (กรรมการ) 
-  บรษิทั ราชาวสัดุภณัฑ ์จ ากดั (กรรมการ) 
- บรษิทั อาร.์เอฟ.ท ีจ ากดั (กรรมการ) 
- บรษิทั บาธ แอนด ์สปา จ ากดั (ผูจ้ดัการทัว่ไป) 

 

 กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ :  
-ไม่ม ี– 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ:์ 
 การถือหุ้นในบริษทั : 
- ถอืหุน้ 3,093,750 หุน้ คดิเป็น 1.62% ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั 

 

 การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัยอ่ย/ : 
-ไม่ม ี– 

 

การเข้ารว่มประชมุในปี 2562 : 
 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั : ประชุม 6 ครัง้ เขา้ร่วมประชมุ 5 ครัง้ (คดิเป็น 83%)  
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน : ประชุม 1 ครัง้ เขา้ร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 

 
 
 
 
 
 

  

33/60



สิ่งที่แนบมาดว้ย 4 
ขอ้มลูบคุคลผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้ 

เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  6/7 

 

รายละเอียดส าคญั 
ผูท่ี้ได้รบัการเสนอช่ือเพือ่แต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 
ช่ือ-นามสกลุ :  นายสมศกัดิ ์หม่ม่วง 
ต าแหน่ง : รองประธานกรรมการบรษิทั และกรรการอสิระ 
อายุ :  60 ปี 
 
 
 

คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม 
- ปรญิญาโท รฐัศาสตรมหาบณัฑติ การบรหิารจดัการสาธารณะ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปี 2548 
- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง) มหาวทิยาลยัรามค าแหง ปี 2524 
- ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน รุ่นที ่13 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปี 2545 
- หลกัสตูรวุฒบิตัรการก ากบัดแูลกจิการส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน รุ่นที ่
17 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 

ประกาศนียบตัร หลกัสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงัน้ี 
 - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director CertificationProgramรุ่น 220/2016 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย 

ประวติัการท างาน : 
ปี 2563 – ปัจจุบนั 
 

รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2561 - 2562 อธบิดกีรมเจา้ท่า 
กรมเจา้ท่า 

ปี 2561  - 2562 ประธานกรรมการการท่าเรอืแหง่ประเทศไทย 
การท่าเรอืแห่งประเทศไทย 

ปี 2560  - 2560 รกัษาการผูอ้ านวยการ 
องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

ปี 2559  - 2561 รองปลดักระทรวงคมนาคม 
กระทรวงคมนาคม 

ปี 2558  - 2559 ผูต้รวจราชการ 
กระทรวงคมนาคม 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน: 
 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น : - ไม่ม ี- 
 บรษิทัทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน : - ไม่ม ี- 
 กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : - ไม่ม ี– 
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ประวติัการเข้ารว่มประชมุปีท่ีผา่นมา (จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/จ านวนการประชมุทัง้หมด) 
 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั : -ไม่ม-ี  
(หมายเหตุ : นายสมศกัดิ ์ห่มม่วง เป็นกรรมการบรษิทั รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ แทนนายธรีเดช 
ตงัประพฤทธิกุ์ล ทีล่าออก มผีลเมื่อวนัที ่30 มกราคม 2563 จากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมื่อ
วนัที ่30 มกราคม 2563) 

 
ในกรณีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ: 

ระบุการม/ีไม่ม ีสว่นไดเ้สยีในลกัษณะดงัต่อไปนี้กบั บรษิทั/บรษิทัใหญ่/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรอืในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
1.  ไม่เป็น กรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
2. ไม่เป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย 
3. ไม่ม ีความสมัพนัธทางธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 
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ข้อบงัคบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผูถื้อหุ้น 
หมวดท่ี 5 การประชุมผูถ้ือหุ้น 

 
ขอ้ 35.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิน้สุดของรอบ

ปีบญัชขีองบรษิทั 
  การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ ใหเ้รยีกว่า “การประชุมวสิามญั” คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผู้

ถอืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันับจ านวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งใน
หา้ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดหรอื  ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิ
ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุม
วสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าว ซึง่คณะกรรมการต้อง
จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในหนึ่งเดอืนนบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

  การประชุมใหญ่ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอืทีอ่ื่น
ใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนด 

 

ขอ้ 36.  ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที ่วนัเวลา ระเบยีบวาระการ
ประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้้
ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์
ตดิต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสามวนั 

 

ขอ้ 37.  ผูถ้ือหุน้จะมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นออกเสยีงแทนตนในการประชุมผูถ้ือหุ้นกไ็ด ้แต่การมอบฉันทะต้องท าเป็นหนังสอื
ตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด และมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการก าหนด ณ สถานทีป่ระชุม
ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 

ขอ้ 38.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิห้าคน 
หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึ่งชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุ้นไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชุมนัน้
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส้่ง
หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชุม 

 

ขอ้ 39.  ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ถา้ประธานกรรมการไม่มาเขา้ประชุมจนล่วงเวลานดัไปแลว้ครึง่
ชัว่โมงใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุมแทน ถ้าไม่มหีรอืมแีต่ไม่มาเขา้ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ดใ้หผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 

ขอ้ 40.  ในการออกเสยีงลงคะแนนใหถ้อืว่าหุน้หนึ่งมหีนึ่งคะแนน เวน้แต่กรณีทีบ่รษิทัไดอ้อกหุน้บุรมิสทิธแิละก าหนดใหม้ี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้สามญั 

  มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

  ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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  (ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
  (ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 

(ค) การท า การแก้ไข หรือการเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนที่
ส าคญั 

(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั 
(ฉ) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั 
(ช) การเพิม่ทุน หรอืลดทุนของบรษิทั หรอืการออกหุน้กู้ 
(ซ) การควบหรอืเลกิบรษิทั 
(ฌ) การปรบัโครงสรา้งหนี้ โดยการออกหุน้ใหม่เพื่อช าระหนี้แก่เจา้หนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
 

ขอ้ 41. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 
(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมแสดงว่าในรอบปีทีผ่่านมากจิการของบรษิทัได้

จดัการไป 
(2) พจิารณาและอนุมตังิบดุล 
(3) พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร (ถา้ม)ี 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กจิการอื่นๆ 
 

หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ 
 

ขอ้ 18.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้า
จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัหนึ่งในสาม 

  อนึ่ง กรรมการทีอ่อกตามวรรคหนึ่ง ชอบทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอ้กี หากทีป่ระชุมได้
เลอืกเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อกีครัง้ กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทั
นัน้ให้จบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง 

 

ขอ้ 22.  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสยีง  ไม่
น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

ขอ้ 23.  กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด้ 
 

ขอ้ 34.  กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส 
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรอืตามทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้จะพจิารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไปหรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงได ้
และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 

  ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงาน หรอืลูกจา้งของบรษิทัซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ
ของบรษิทัในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์จากบรษิทัในฐานะทีเ่ป็นลกูจา้งของบรษิทั 

หมวดท่ี 6 การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี 
 

ขอ้ 42.  รอบปีบญัชขีองบรษิทัเริม่ตน้ในวนัที ่1 มกราคม และสิน้สดุในวนัที ่31 ธนัวาคมของทุกปี 
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ขอ้ 43.  บรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารท าและเกบ็รกัษาบญัช ีตลอดจนการสอบบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้  และต้องจดัท า
งบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนอย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบ 12 เดอืน อนัเป็นรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

 

ขอ้ 44.  คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิัทเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจดั
ใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

ขอ้ 45.  คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนี้ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมสามญัประจ าปี 
 (1) ส าเนางบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชตีรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชขีองผู้สอบ

บญัช ี  
 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 

ขอ้ 46.  หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิห้
จ่ายเงนิปันผล 

  เงนิปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไรสมควร

พอทีจ่ะท าเช่นนี้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการลงมต ิแลว้แต่กรณี ทัง้นี้ใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยงัผู้
ถอืหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัสามวนัดว้ย 

 

ขอ้ 47.  บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ย
ยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 

  นอกจากเงนิส ารองทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหล้งมตเิพื่อจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุน
ส ารองอย่างอื่นตามทีเ่หน็สมควร เพื่อด าเนินกจิการของบรษิทักไ็ด้ 

  เมื่อได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินส ารองอื่น หรือทุนส ารองตามวรรคหนึ่ง หรอืทุน
ส ารองสว่นล ้ามลูค่าหุน้ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมได ้

  การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสาม ใหห้กัชดเชยจากเงนิส ารองอื่นก่อน แลว้จงึหกัจากทุนส ารองตามวรรค
หนึ่ง และทุนส ารองสว่นล ้ามลูค่าหุน้ ตามล าดบั 

 

ขอ้ 48.  ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ของบรษิทั 
 

ขอ้ 49.  ผูส้อบบญัชมีอี านาจตรวจสอบบญัช ีเอกสารและหลกัฐานอื่นใดทีเ่กีย่วกบัรายได ้รายจ่าย ตลอดจนทรพัยส์นิและ
หนี้สนิของบรษิทัในระหว่างเวลาท าการของบรษิทั ในการนี้ให้มอี านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง ผูด้ ารง
ต าแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ของบรษิทัและตวัแทนของบรษิทั รวมทัง้ใหช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิหรอืส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการ
ด าเนินกจิการของบรษิทัได ้ 

 

ขอ้ 50.  ผู้สอบบญัชมีีหน้าที่เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ที่มีการพจิารณา งบดุล บญัชกี าไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกบับญัชีของบรษิัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบญัชต่ีอผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจดัส่งรายงานและ
เอกสารของบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชดีว้ย 
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ค าแนะน าในการประชมุผูถ้ือหุ้น 
 

การลงทะเบยีนเขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิัท ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการ
ดว้ยระบบ Barcode ซึง่บรษิทัไดพ้มิพ ์Barcode ของผูถ้อืหุน้แต่ละรายไวใ้นแบบฟอรม์ลงทะเบยีน ดงันัน้ เพื่อความสะดวกใน
การลงทะเบยีน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีน
พรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะทีจ่ดัสง่ใหพ้รอ้มกบัหนงัสอืบอกกล่าวนดัประชุมมาดว้ย 

หลกัฐานประกอบการเข้ารว่มประชุมผูถื้อหุ้น 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนี้ แลว้แต่กรณีก่อนเขา้ร่วมประชุม 
 

1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
1.1  ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา (สญัชาตไิทยหรอืสญัชาตต่ิางประเทศ) 

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 
- บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
- บตัรประจ าตวัพนกังานรฐัวสิาหกจิ  
- หนงัสอืเดนิทาง 
- หรอืบตัรประจ าตวัอย่างอื่นทีแ่สดงรปูถ่ายซึง่ออกโดยหน่วยงานของราชการ 

1.2 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล (สญัชาตไิทยหรอืสญัชาตต่ิางประเทศ) 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย หรอืนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 
จะตอ้งแสดงหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลทีอ่อกโดยนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั หรอืหลกัฐานอื่นทีแ่สดง
การเป็นนิตบิุคคล หรอืส าเนาเอกสารดงักล่าวทีร่บัรองส าเนาถูกต้องโดยนายทะเบยีน (หนังสอืรบัรองมอีายุไม่เกนิ 6 
เดอืน) และผูม้อี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลทีม่าประชุมจะตอ้งแสดงหลกัฐานการมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคล
และแสดงบตัรประจ าตวัทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1.1 

 

2. กรณีมอบฉนัทะ 
2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รบัมอบฉันทะส่งเอกสาร ดงัต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมการ

ประชุม 
2.1.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสอืเชญิประชุม) ซึ่งได้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน ติดอากร

แสตมป์ 20 บาท พรอ้มขดีฆา่ และลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.1.2 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1 )ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.1.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1 )ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 

2.2 กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะสง่เอกสารดงัต่อไปนี้ ก่อนเขา้ร่วมการประชมุ 
2.2.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสอืเชญิประชุม) ซึ่งได้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน ติดอากร

แสตมป์ 20 บาท พรอ้มขดีฆา่ และลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1 )ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1 )ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.3 กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทย ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะสง่เอกสารดงัต่อไปนี้ ก่อนเขา้
ร่วมการประชุม 
2.3.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสอืเชญิประชุม) ซึ่งได้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน ติดอากร

แสตมป์ 20 บาท พรอ้มขดีฆา่ และลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
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2.3.2 หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลทีอ่อกโดยนายทะเบยีนหุน้ส่วนบรษิทั (หนังสอืรบัรองมอีายุไม่เกนิ 
6 เดอืน) ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจของนิตบิุคคลนัน้ 

2.3.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1 ) ของผูม้อี านาจของนิตบิุคคล ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะพรอ้ม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.3.4 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1 ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

2.4 กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศอื่น ใหผู้ร้บัมอบฉันทะส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ ก่อนเขา้
ร่วมการประชุม 
2.4.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสอืเชญิประชุม) ซึ่งได้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน ติดอากร

แสตมป์ 20 บาท พรอ้มขดีฆา่ และลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.4.2 ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน หรอืหลกัฐานการเป็นนิตบิุคคล พร้อมหลกัฐานว่าผูใ้ดมอี านาจลงนาม

มอบฉนัทะพรอ้มการรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.4.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1 )ของผู้มอี านาจลงนามในหนังสอืมอบฉันทะพร้อมรบัรองส าเนา

ถูกตอ้ง 
2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถงึ 2.4.3 จะต้องใหส้ถานฑูตหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศนัน้ หรอืโนตารพีบับรคิ หรอื

บุคคลอื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายของประเทศทีน่ิตบิุคคลนัน้ตัง้อยู่รบัรองการลงลายมอืชื่อ 
2.4.5 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1 )ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.4.6 เอกสารใดทีม่ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ หรอืภาษาต่างประเทศ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยแนบมาดว้ย 

และใหผู้ม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ ลงนามความถูกตอ้งของค าแปล 
 

2.5 การมอบฉนัทะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 
ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนี้ 
2.5.1 หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหใ้หค้สัโตเดยีนเป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
2.5.2 หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน 

2.6 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้ร ับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิด
ลงทะเบยีน เพื่อใหผู้ต้รวจสอบเอกสารไดม้เีวลาเพยีงพอในการตรวจสอบ 

2.7 กรณีผู้เข้าร่วมการประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ-ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว เพื่อ
ประกอบการลงทะเบยีนดว้ย 

2.8 บรษิทัขอสงวนสทิธใินการอนุญาตโดยเฉพาะผูม้เีอกสารถูกตอ้งและครบถว้นเขา้ร่วมการประชุมเท่านัน้ 
2.9 เพื่อใหข้ ัน้ตอนการลงทะเบยีนเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็  ผูถ้อืหุน้สามารถส่งเอกสารมาเพื่อท าการตรวจสอบได้

ล่วงหน้า 3 วนั ก่อนวนัประชุม ทีฝ่่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) ทีอ่ยู่ 281 ซอยสุทธิ
พงศ์ 1 แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หากมขีอ้สงสยัประการใดติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์02-277-4488 ต่อ 505 

วิธีการมอบฉันทะ 
บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะโดยจดัท าขึน้ตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไวจ้ านวน 3 
แบบดงันี้ 
- แบบ ก. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้น 
- แบบ ข. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะโดยละเอยีดชดัเจน 
- แบบ ค. เป็นหนังสอืมอบฉันทะทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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1. เลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะขา้งต้นแบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้  โดยผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และ
แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้จะใชห้นังสอืมอบฉันทะไดท้ัง้ แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื 
แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งกไ็ด ้ สว่นผูถ้อืหุน้นอกจากนัน้จะใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใด
แบบหนึ่งเท่านัน้ 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามวตัถุประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยใหร้ะบุชื่อพร้อมรายละเอยีดของบุคคลทีผู่้ถือหุ้น
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระโดยท าเครื่องหมาย หรอืเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ
โดยท าเครื่องหมาย หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระโดยท าเครื่องหมายถูก หน้าชื่อกรรมการอสิระตามทีบ่รษิัท
ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ โดยเลอืกเพยีงท่านเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มขดีฆา่เพื่อใหถู้กต้องและมผีลผูกพนัตามกฎหมาย ทัง้นี้ บรษิทัไดอ้ านวยความ
สะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

4. สง่หนงัสอืมอบฉันทะคนืมายงับรษิทั ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) ทีอ่ยู่  281 ซอย
สทุธพิงศ ์1 แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรอืน าไปแสดงแก่เจา้หน้าที ่ณ จุดตรวจเอกสารก่อน
เริม่การประชุมในวนัประชุม 

 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนได ้ 
และผูถ้อืหุน้จะต้องมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหูน้ทีต่นถอือยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่
ตนถอือยู่ได ้เวน้แต่เป็นคสัโตเดยีนทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น
ตามหนงัสอืมอบอ านาจ ค. 

 

การลงคะแนนเสียง 
1. วาระทัว่ไป 

1.1  ในการลงคะแนนเสยีงทุกคราวผูถ้อืหุน้รายหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื โดยถอืว่าหนึ่งหุน้เท่ากบั
หนึ่งเสยีง 

1.2 การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวธิชีมูอื โดยใหน้บัหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอื
ผูร้บัมอบฉันทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ด้วย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  ไม่
สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

1.3 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องอนัใด ผูถ้อืหุน้จะออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้มไิด ้นอกจากออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

1.4 ในกรณปกติให้ถือเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้
ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการ 
2.1 ผูถ้อืหุน้จะใชส้ทิธอิอกเสยีงเพยีงบุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิจ านวนกรรมการที่

จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
2.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ใชส้ทิธเิลอืกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผูถ้อืหุน้มสีทิธลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่บุคคลแต่ละ

ท่านนัน้ไดเ้ท่ากบัจ านวนคะแนนเสยีงทีต่นมอียู่ ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 
2.3 บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีพ่งึจะ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีบุคคลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีพ่งึ
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าดเพื่อใหไ้ดจ้ านวนกรรมการทีพ่งึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
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ข้อมูลกรรมการอิสระเพือ่พิจารณาเป็นผูร้บัมอบฉันทะ 
ช่ือ-นามสกลุ : ศาสตราจารยพิ์เศษธงทอง  จนัทรางศ ุ
ต าแหน่ง : กรรมการ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรษิทั 
อาย ุ :  64 ปี 
คณุวฒิุทางการศึกษา :  

- ปรญิญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New  York  University 
- นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- เนตบิณัฑติไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติสภา 

- นิตศิาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยม)จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- นิเทศศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
- ปรญิญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 4313) 
- รฐัศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

ประกาศนียบตัร หลกัสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ดงัน้ี 
- 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 

ประสบการณ์ท างาน และ/หรอืต าแหน่งท่ีส าคญั 
- ตัง้แต่ 2559 ประธานกรรมการบรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต่ 2558 กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒุขิองมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
- ตัง้แต่ 2554 กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒุขิองจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ตัง้แต่ 2554 กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒุขิองสถาบนับณัฑติศกึษาจฬุาภรณ์ 
- ตัง้แต่ 2540 กรรมการกฤษฎกีาส านกังานคณะกรรมการกฤษฏกีา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่: 

 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น  : -ไม่ม ี– 
 บรษิทัทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน : -ไม่ม ี– 
  กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิ  : ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ลกัษณะความสมัพนัธ:์ 

 การถอืหุน้ในบรษิทั  : -ไม่ม ี- 
 การเป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ : -ไม่ม ี- 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย/ 

ในกรณีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ: 
ระบุการม/ีไม่ม ีสว่นไดเ้สยีในลกัษณะดงัต่อไปนี้กบั บรษิทั/บรษิทัใหญ่/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ในปัจจุบนัหรอืในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
1.  ไม่เป็น กรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
2. ไม่เป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย 
3. ไม่ม ีความสมัพนัธทางธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 
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ขอ้มลูกรรมการอิสระเพ่ือพิจารณาเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

2/2 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระเพือ่พิจารณาเป็นผูร้บัมอบฉันทะ 
 

 
ช่ือ-นามสกลุ : นายชาตรี ศิริพานิชกร 
ต าแหน่ง : กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ :  72 ปี 
 
คณุวฒิุการศึกษา/ประวติัการอบรม 

- เนตบิณัฑติไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 
- ปรญิญาตร ีพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่2538 
- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program รุ่น 100/2013 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน: 
 บรษิทัจดทะเบยีนอื่น  : บรษิทั ออลลอ์นิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 บรษิทัทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน : -ไม่ม ี– 
 กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ:์ 
 การถอืหุน้ในบรษิทั  : -ไม่ม ี– 
 การเป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย/ : -ไม่ม ี- 

 

ประวติัการเข้ารว่มประชมุปีท่ีผา่นมา (จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/จ านวนการประชมุทัง้หมด) 
 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั : 6/6 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  : ไม่ม ี
 การประชุมคณะกรรมการบรหิาร : ไม่ม ี

 

ในกรณีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ: 
ระบุการม/ีไม่ม ีสว่นไดเ้สยีในลกัษณะดงัต่อไปนี้กบั บรษิทั/บรษิทัใหญ่/บรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ในปัจจุบนัหรอืในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
1.  ไม่เป็น กรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
2. ไม่เป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย 
3. ไม่ม ีความสมัพนัธทางธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 
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สิ่งที่แนบมาดว้ย 8 
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

 

สถานท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 
บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับด ีที ่30 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น.  
ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซเิดน้ท ์ชัน้ที ่2 เลขที ่227 ถนนรชัดาภเิษก แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

 

แผนทีโ่รงแรมเวโรนิกา้เรสซเิดน้ท ์ 
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สิ่งที่สง่มาดว้ย 9 
หนงัสือมอบฉนัทะ 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

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

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

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ  ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.................................หุน้ และออก
เสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................................................................เสียง ดงันี้ 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 ช่ือ.....................................................................................................................อายุ ......................................ปี 
 อยู่บา้นเลขท่ี.............................ถนน................................ต  าบล/แขวง.. .............................................................. 
 อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์.................................. ......................... 
 ช่ือ ศาสตราจารยพ์เิศษธงทอง  จันทรางศ ุ  อาย ุ   64     ปี 

 อยู่บา้นเลขท่ี          315        ถนน           -      ซอย    ลาดพร้าว 23   แขวง  จันทรเกษม               . 
 เขต     จตุจักร                จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร 

 ช่ือ นายชาตรี ศริิพานิชกร                           อาย ุ  72      ปี 
 อยู่บา้นเลขท่ี      105/15    ถนน           -         ซอย วภิาวดรัีงสิต 42  แขวง ลาดยาว                
 เขต     จตุจักร                จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร       

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในก ารประชุมสามัญ              
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ท่ี 2 เลขท่ี 227 
ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
               กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
 

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

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

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

หมายเหตุ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

โปรดใส่

เครื่องหมาย

()หนา้ช่ือผูร้บั

มอบฉนัทะเพียง

ช่ือเดียว 

 ปิดอากร
แสตมป์  
20 บาท  
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สิ่งที่สง่มาดว้ย 9 
หนงัสือมอบฉนัทะ 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 

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

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

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

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ  ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.................................หุน้ และออก
เสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั..................................................................................เสียง ดงันี้  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 ช่ือ ศาสตราจารยพ์เิศษธงทอง  จันทรางศ ุ  อาย ุ   64     ปี 

 อยู่บา้นเลขท่ี          315        ถนน           -       ซอย ลาดพร้าว 23    แขวง  จันทรเกษม               . 
 เขต     จตุจักร                จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร 

 ช่ือ นายชาตรี ศริิพานิชกร                              อาย ุ  72      ปี 
 อยู่บา้นเลขท่ี      105/15    ถนน           -         ซอย วภิาวดรัีงสิต 42  แขวง ลาดยาว                
 เขต     จตุจักร                จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร       

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญ             
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ท่ี 2 เลขท่ี 227 
ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2562 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯในรอบปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการแทนขา้พเจา้ 

 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

 
 

 

 ปิดอากร
แสตมป์  
20 บาท  

 

โปรดใส่

เครื่องหมาย

()หนา้ช่ือผูร้บั

มอบฉนัทะเพียง

ช่ือเดียว 
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สิ่งที่สง่มาดว้ย 9 
หนงัสือมอบฉนัทะ 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรสทุธิและจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุน้ปันผลและเงินสด 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทจากการจ่ายหุน้ปันผล 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนมุัติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ
การเพิ่มทนุจดทะเบียน 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทเพ่ือรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิัท  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

 

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1. นายอภิชาต ิ ชโยภาส   
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

2. นายพิทกัษ ์ เกียรตเิดชปัญญา 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

3. นายสมศกัดิ ์ หม่ม่วง 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
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วาระที่ 10 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทประจ าปี 2563 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

 

 

วาระที่ 11 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2563 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

 

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ร ับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี 
ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

 
  

ลงช่ือ.............................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
 (.............................................................................)  
 
 

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

หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่า

จ านวนท่ีระบไุว ้(2) ได ้
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้น

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ทา่เรือราชาเฟอรร์ี่ จ  ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น.                     

ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ท่ี 2 เลขท่ี 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

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

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

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

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

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

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

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

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 ช่ือ ศาสตราจารยพ์เิศษธงทอง  จันทรางศ ุ  อาย ุ   64     ปี 

 อยู่บา้นเลขท่ี          315        ถนน           -       ซอย ลาดพร้าว 23    แขวง  จันทรเกษม               . 
 เขต     จตุจักร                จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร 

 ช่ือ นายชาตรี ศริิพานิชกร                           อาย ุ  72      ปี 
 อยู่บา้นเลขท่ี      105/15    ถนน           -          ซอย วภิาวดรัีงสิต 42  แขวง ลาดยาว                
 เขต     จตุจักร                จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร       

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญ             
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดี ท่ี 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ท่ี 2 เลขท่ี 227 
ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้ 
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

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

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

(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2562 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯในรอบปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการแทนขา้พเจา้ 

 

 

โปรดใส ่

เครือ่งหมาย
()หนา้ชื่อ
ผูร้บัมอบ

ฉันทะเพียงช่ือ
เดียว 

 ปิดอากร
แสตมป์  
20 บาท  
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วาระที่ 3  พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรสทุธิและจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุน้ปันผลและเงินสด 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทจากการจ่ายหุน้ปันผล 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนมุัติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ
การเพิ่มทนุจดทะเบียน 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทเพ่ือรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิัท  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

 

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1. นายอภิชาต ิ ชโยภาส   
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

2. นายพิทกัษ ์ เกียรตเิดชปัญญา 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

3. นายสมศกัดิ ์ หม่ม่วง 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
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วาระที่ 10 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทประจ าปี 2563 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

วาระที่ 11 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2563 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

(6) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(7)  ในกรณีท่ีข้าพเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัด เจนหรือในกรณีท่ี                
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้ร ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี
เหน็สมควร 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

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

 

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

 

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

 

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

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผู ้ถือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
(1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่ง แยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ แบบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ทา่เรือราชาเฟอรร์ี่ จ  ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น.                    

ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ท่ี 2 เลขท่ี 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

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

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

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

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

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

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

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

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
 

 
 
 

 

ลงช่ือ.............................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
 (.............................................................................) 
 
 ลงช่ือ.............................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (.............................................................................) 
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แบบขอรบัรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเลม่ 

 

แบบขอรับรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเล่ม 

 

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

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

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

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

เลอืกฉบบัภาษา  ภาษาไทย   

ภาษาองักฤษ   

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 
น าสง่กลบับรษัิททางไปรษณียต์ามที่อยูด่า้นลา่ง หรอื ติดตอ่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์โทรศพัท ์02-2774488 ตอ่ 505 หรอื           
e-mail : ir@rajaferryport.com บรษัิทจะด าเนินการจดัสง่รายงานประจ าปี 2562 ใหท้า่นตอ่ไป 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

ดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 
 

 

ค าชีแ้จงกรณีการใช้รหัสคิวอารโ์ค้ด (QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี แทนการใช้แผ่น CD 
 

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

 

1. โดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรพัย ์พฒันาระบบเพื่อให้
บริษัทจดทะเบียนส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุน้และรายงานประจ าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ผ่าน QR Code เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพ และอ านวยความสะดวกผูล้งทนุใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูบรษัิทจดทะเบียนไดส้ะดวกรวดเรว็ตามเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลง
ไป  

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างสะดวก ผ่านสมาร์ทโฟน หรือ
คอมพิวเตอรไ์ดท้กุที่ทกุเวลา  

3. บรษัิทไดล้งรายงานประจ าปีฉบบัเต็มภาษาไทยในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เรยีบรอ้ยแลว้  
4. เป็นการลดคา่ใชจ้า่ยในการผลติและลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่เอกสารของบรษัิท และยงัช่วยลดการใชก้ระดาษ 

เพื่ออนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มอีกดว้ย  

 
การใช้รหัสควิอารโ์คด้ (QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลด รายงานประจ าปี 2562 

 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้รษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ สง่เอกสารการประชมุผูถื้อหุน้และรายงานประจ าปีใน
รูปแบบอิเลก็ทรอนิกสผ์า่นรหสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็  

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผา่น QR Code (ตามที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาดว้ย 2 (ใบลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม
ของ TSD)) ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ 

 

ส าหรับระบบiOS(iOS 11 ขึน้ไป)  
1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ  
2. สแกน (หนักลอ้งถา่ยรูปบนมือถือสอ่งไป) ที่ QR Code  
3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้ เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ  
หมายเหต ุ: กรณีที่ไมม่ีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จาก แอปพลเิคชนั (Application) 
อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้  
 
ส าหรับระบบ Android  
1. เปิดแอปพลเิคชนั QR Code Reader, Facebook หรอื Line  
ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line  
→ เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลอืก QR Code → สแกน QR Code  
2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ  
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มาตรการและแนวทางปฏิบตัตินส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี่ จ ากดั 

(มหาชน) (“บรษิัทฯ”) มคีวามตระหนักและห่วงใยต่อ สุขภาพ และความปลอดภยัของผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิทัฯ จงึขอแจ้งใหท้ราบถึงแนวปฏบิตัตินในการ  
เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ท่ีจะจดัขึ้นในวนัพฤหัสบดี ท่ี 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น.                      
ณ โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเด้นท ์ชัน้ท่ี 2 เลขท่ี 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 
โดยขอความร่วมมอืจากผูถ้อืหุน้ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

1.  บริษทัฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการเข้าร่วม ประชุม
ด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน  
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 และเพื่อสขุอนามยัของผูถ้อืหุน้ 
บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน โดยสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกัฐานโดยไม่ตอ้งตดิแสตมป์ มายงับรษิทัฯ ตามทีอ่ยู่ดงันี้  

เลขานุการบรษิทั  
  บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน)  
  เลขที ่281 อาคารชโยภาส ซอยสทุธพิงศ ์1 ถนนสทุธสิารวนิิจฉยั 
  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 

2.  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้า 
สามารถจดัสง่ค าถามไปยงับรษิทัล่วงหน้าผ่านช่องทางดงันี้ 
2.1 ส่งค าถามพรอ้มกบัข้อมูลของผูถื้อหุ้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
- ชื่อ – นามสกุล 
- หมายเลขโทรศพัท ์ 
- อเีมล  
- จ านวนหุน้ทีถ่อื  
- ค าถาม และวาระทีต่อ้งการจะสง่ค าถาม  

2.2 ช่องทางรองรบัการส่งค าถาม  
- ทางอเีมลถ์งึ IR@rajaferryport.com หรอื law@rajaferryport.com 
- ทางไปรษณียล์งทะเบยีน โดยสามารถสง่มาพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามทีอ่ยู่ดงันี้  
เลขานุการบรษิทั  
บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่281 อาคารชโยภาส ซอยสทุธพิงศ ์1 ถนนสทุธสิารวนิิจฉยั 
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

2.3 ช่วงเวลาท่ีเปิดรบัค าถาม  
ผูถ้อืหุ้นสามารถส่งค าถามที่เกีย่วกบัวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ ไดต้ัง้แต่วนัที่ 1 กรกฏาคม 2563 ถงึ วนัที ่              
29 กรกฎาคม 2563  
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2.4 การตอบค าถาม  
บรษิทัฯ จะพจิารณาตอบค าถามทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถ้อืหุน้ท่านอื่นไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอย่างเท่าเทยีมกนั  
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการตอบค าถาม ในกรณีค าถามและขอ้มูลของผูถ้อืหุน้ ในขอ้ 2.1 ไม่ครบถ้วน 
หรอืไม่ชดัเจน และเกนิก าหนดช่วงเวลาทีเ่ปิดรบัค าถามในขอ้ 2.3  
 

3. กรณีท่ีผู้ถือหุ้นประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัฯขอความร่วมมือและขอท าความเข้าใจ
มายงัผูถื้อหุ้นถึงแนวทางการด าเนินการจดัประชุมของบริษทั เพื่อป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงต่อการ
แพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ดงัน้ี 

3.1  บรษิัทฯ จดัตัง้จุดคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมริ่างกายของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านบรเิวณ ดา้นหน้า
สถานที่จดัประชุม และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างทางสงัคมระหว่างกัน 
(Social Distancing) อย่างน้อย 1.5 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร และจุด
ลงทะเบยีน โดยในกรณีทีบ่รษิทัฯ พบผูท้ีอ่ยู่ในกลุ่มเสีย่ง อนัไดแ้ก่ ผูท้ีเ่ดนิทางกลบัจากประเทศกลุ่มเสีย่ง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณะ เรื่อง ทอ้งทีน่อกราชอาณาจกัรทีเ่ป็นเขตตดิโรคตดิต่ออนัตรายกรณีโรค
ตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 พ.ศ. 2563 ลงวนัที ่2 มนีาคม 2563 หรอืประเทศอื่นๆ ทีบ่รษิทัฯ เหน็ว่าอาจมี
ความเสีย่ง และยงัไม่พ้นก าหนดระยะเวลา 14 วนันับจากวนักลบัจากการเดนิทาง ซึง่รวมถึงผู้ทีต่ิดต่อ
ใกลช้ดิกบับุคคลทีเ่ดนิทางไปหรอืกลบัจากกลุ่มประเทศดงักล่าว และยงัไม่พน้ก าหนดระยะเวลา 14 วนั
นบัจากวนักลบัจากการเดนิทาง หรอืผูท้ีม่ไีข ้(มอีุณหภูมติัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป) หรอืมอีาการ
เกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ เช่น ไอ จาม มนี ้ามกู เจบ็คอ หายใจเหนื่อยหอบ หรอืมอีาการหรอืขอ้บ่งชี้
อื่นใดที่อาจเป็นเหตุสงสยัหรอืมคีวามเสีย่งต่อการติดเชือ้ไวรสั COVID-19 บรษิัทฯขอความร่วมมอืให้            
ผูถ้ือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสีย่งดงักล่าวใช้วธิมีอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิัทฯ เป็นผู้เขา้ร่วมประชุม
แทน 

3.2  ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมจะถูกเชญิใหน้ัง่โดยมรีะยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ที ่เหมาะสม โดย
เวน้ระยะห่างระหว่างเกา้อีอ้ย่างน้อย 1.5 เมตร เพื่อประโยชน์ในการตดิตามกรณีเหตุการณ์ใดๆ ขึน้ และ
เมื่อที่นัง่ที่จดัเต็ม ท่านผู้ถือหุ้นที่มาทีหลงัและมิได้ส ารองที่นัง่ล่วงหน้าไว้จะไม่สามารถ เข้าพื้นที่การ
ประชุมเพิม่เตมิได ้โดยบรษิทัฯ จะขอความร่วมมอืใหผู้ถ้อืหุน้ดงักล่าวใชว้ธิมีอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ
บรษิทัฯ เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทน  

3.3  เนื่องจากการจดัที่นัง่ในห้องประชุมตามค าสัง่ ศบค. ท าใหร้องรบัผู้เขา้ร่วมประชุมได้น้อยกว่า 50 ทีน่ัง่ 
ดงันัน้ เมื่อทีน่ัง่ที่จดัให้เต็มแลว้ ผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเขา้พืน้ทีป่ระชุม
เพิม่เติมได ้(ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้
ร่วมประชุมแทนได)้ 

3.4  ผูถ้อืหุน้ทีผ่่านการคดักรองแลว้ และมคีวามประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุม บรษิทัฯ ขอความร่วมมอื ในการ
ปฏบิตัตินดงันี้  

1. ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมเตรยีมหน้ากากอนามยัและสวมใสต่ลอดระยะเวลาทีเ่ขา้ร่วมประชุม  
2. กรุณาลา้งมอืใหส้ะอาดดว้ยสบู่หรอืแอลกอฮอลล์า้งมอื  
3. หลกีเลีย่งการสมัผสับรเิวณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) โดยไม่จ าเป็น  
4. หลกีเลีย่งการใช ้สมัผสัสิง่ของร่วมกบัผูอ้ื่น  
5. หากมไีข ้อาการไอ จามมนี ้ามกู เจบ็คอ หายใจเหนื่อยหอบ บรษิทัฯ ขอความกรุณาใหท้่านออกจาก
หอ้งประชุมทนัท ี 
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3.5 เพื่อลดความเสีย่งจากการแพร่ระบาด บรษิทัฯ จงึไม่จดัเตรยีมไมโครโฟน หากท่านผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถาม 
บรษิทัฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขยีนขอ้ซกัถามบนกระดาษและน าใส่กล่องรบัค าถาม โดยเจ้าหน้าทีข่อง
บรษิทัฯ จะจดัเตรยีมกระดาษและปากกาใหใ้นวนัประชุม  

3.6 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมทุกทา่นจะตอ้งกรอกแบบสอบถามตามความจรงิ เพื่อการคดักรองโรคตดิเชือ้ไวรสั 
COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดขอ้มูลด้านสุขภาพหรอืประวตัิการเดนิทางของท่าน ถือว่าท่านกระท า
ความผดิตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 โดยผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมต้องรบัทราบและยนิยอม
ใหบ้รษิทัฯ ไดด้ าเนินใชส้ทิธใิดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งของรฐับาล ในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าวโดยเคร่งครดั 
บรษิัทขอความร่วมมอืให้ผู้ที่เขา้ร่วมประชุมดงักล่าวใช้วธิมีอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็น
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทน  

3.7  บรษิทัอนุญาตใหเ้ฉพาะท่านผู้ถอืหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะทีล่งทะเบยีนเท่านัน้เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ และไม่
อนุญาตใหผู้ต้ดิตามเขา้หอ้งประชุม 

3.8 บรษิทัของดให้บรกิารอาหารและเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตใหร้บัประทานอาหารและเครื่องดื่มในบรเิวณ
สถานทีป่ระชุม เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั 

 
ทัง้นี้ หากสถานการณ์มกีารเปลี่ยนแปลง หรอืมีประกาศที่เกี่ยวข้องจากภาครฐัและส่งผลกระทบต่อการจดั

ประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะแจง้ใหท้่านผูถ้อืหุน้ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.rajaferryport.com หรอืเวบ็ไซต์ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขอใหท้่านตดิตามผ่านช่องทางดงักล่าวอย่างใกลช้ดิ 
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สิ่งที่สง่มาดว้ย 12 
มาตรการและแนวทางปฏิบตัตินส าหรบั
ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
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แบบฟอรม์แสดงข้อมูลเพือ่การตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  
ในวนัพฤหสับดี ท่ี 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซเิดน้ท ์ชัน้ท่ี 2 เลขท่ี 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวง

รชัดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 COVID-19 Infection Risk Screening Form Before attending Annual General Meeting of Shareholders 2020 on  

30 July 2020 at 14.00 hrs. at 2rd Floor, Veronica Residence Hotel , 227 Ratchadapisek Road Ratchadaphisek Subdistrict, 
Din Daeng District, Bangkok, Thailand  

บรษิัทขอความรว่มมือในการใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง เป็นความจรงิเพ่ือประโยชนใ์นการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the 

spreading of the disease /Covid-19.  

ช่ือ-สกลุ(Name – Surname)________________________หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone No.)                              .  
1. ทา่นมีไข ้≥ 37.5 º C หรือไม่ ? Do you have a fever ≥ 37.5 º C?  ใช่ (Yes)   ไม่ใช่(No)  
2. ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนีห้รือไม่? Do you have any of these symptoms?  

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

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

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

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

ใช่ (Yes)  
ไม่ใช่ (No)  

 

หมายเหตุ   หากพบว่าท่านมีไข ้37.5 º C ขึน้ไปหรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีบริษัทระบุไว้หรือมีประวตัิการเดินทางมาจาก
ตา่งประเทศ หรือพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดของโรคตดิเชือ้ COVID-19 ภายใน 14 วนัท่ีผ่านมา หรือมีประวตัิสมัผสัใกลช้ิดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสยั
การ ติดเชือ้ COVID-19 บริษัทขอใหท้่านโปรดด าเนินการมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท ดว้ยการกรอกและส่งหนงัสือมอบ 
ฉนัทะแบบ ข. ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบรษิัท แทนการเขา้ประชมุและเดนิทางกลบั พรอ้มปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณสขุประเทศไทย  
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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