วันที 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564
เรือ ง
ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
เรียน
ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน)
สิง ทีสง่ มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
2. รายงานประจําปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ
TSD (ต้องนํามาในวันประชุม)
3. แบบรายงานการเพิมทุน (แบบ F53-4)
4. ข้อมูลบุคคลทีได้รบั เสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
5. ข้อบังคับบริษัททีเ กียวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. คําแนะนําในการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพือพิจารณาเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
8. แผนทีสถานทีประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
10. แบบขอรับรายงานประจําปี 2563 แบบรูปเล่ม
11. คําชีแA จงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี แทนการใช้แผ่น CD
และการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2563
12. มาตรการและแนวทางปฏิบตั ติ นสําหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิ กา้ เรสซิเด้นท์ ชัAนที 1 เลขที 227 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรือ งต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี A
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ได้จัดขึนA เมือวันที 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชันA ที 2 เลขที 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร และบริษัทได้จดั ทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมฯ
และได้นาํ ส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด พร้อมทังA เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ www.rajaferryport.com ของบริษัทแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกขึนA โดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และเห็นควรเสนอให้ที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว(รายละเอียดตามสิง ทีสง่ มาด้วย 1.)
จํานวนเสียงทีตอ้ งการ : คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพือให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานและกิจกรรมของบริษัททีได้ปฏิบตั ิงานในรอบ 1 ปี ทีผ่าน
มา ซึงปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี 2563 โดยบริษัทได้จดั ทํารายงานประจําปี ในรู ปแบบรหัสคิว
อาร์โค้ด (QR Code) และได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังA นี A ตามสิงทีสง่
มาด้วย 2
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563 ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ(รายละเอียด
ตามสิง ทีสง่ มาด้วย 2.)
จํานวนเสียงทีตอ้ งการ : วาระนีไA ม่ตอ้ งได้รบั การลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้ เนืองจากเป็ นวาระเพือทราบ
วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2563 สิน( สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัทซึงต้องจัดให้มีงบ
การเงิน ณ วันสิ นA สุดของรอบปี บัญชี ของบริษัท ปรากฎอยู่ในหมวด “งบการเงิ น ” ของรายงาน
ประจําปี 2563 (รายละเอียดตามสิงทีสง่ มาด้วย 2.) ซึงจัดทําขึนA ตามหลักการบัญชีทีรบั รองทัวไป
ซึงผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลําดับแล้ว เพือเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี
2564 เพือพิจารณาอนุมตั ิ โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
รวมของบริษัท ในปี 2563 ทีผา่ นมา ซึง สรุปสาระสําคัญได้ดงั นี A
รายการ
(งบการเงินรวม)
สินทรัพย์รวม
หนีสA ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุน้ (บาท)

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

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สําหรับปี บญ
ั ชีสินA สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตแล้ว
จํานวนเสียงทีตอ้ งการ : คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที 4 พิจารณาอนุมตั ิอนุมัตกิ ารงดการจัดสรรกําไรสุทธิเพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กาํ หนดให้บริษัทจักต้อง
จัดสรรกําไรสุทธิ ในแต่ละปี ไว้เป็ นทุน สํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี จนกว่าทุนสํารองนีจA ะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และ
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กับผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของ
กําไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้นิติบคุ คลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสํารอง
ตามกฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทังA นี A การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลีย นแปลงขึนA อยูก่ บั ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน แผนการลงทุนความจําเป็ นและความ
เหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจําปี 2563 สินA สุดวันที
31 ธันวาคม 2563 จํานวน 74.01 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุน้ เท่ากับ 0.37 บาท
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รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
1. กําไรสุทธิประจําปี (ล้านบาท)
2. กําไรสะสมทียงั ไม่ได้จดั สรร (ล้านบาท)
3. จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
4. มูลค่าเงินปั นผล (ล้านบาท)
5. มูลค่าเงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)
6. กําไรต่อหุน้ ขันA พืนA ฐาน (บาท)
7. อัตราการจ่ายเงินปั นผล

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

ปี 2562
27.38
300.48
191.25
9.98
0.0522
0.14
36.46%

ปี 2561
12.97
302.06
191.25
10.63
0.0556
0.07
81.99%

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพือพิจารณาอนุมัติการงดการ
จัดสรรกําไรสุทธิเพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ของบริษัท ประจําปี 2563
จํานวนเสียงทีตอ้ งการ : คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที 5 พิจารณาเลือกตั(งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล

: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กาํ หนดให้กรรมการ
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ในอัตราหนึงในสามของ
จํานวนกรรมการทังA หมด จึงจําเป็ นต้องพิจารณาเลือกตังA กรรมการแทนกรรมการทีตอ้ งออกตาม
วาระ หรือเสนอแต่งตังA กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระสําหรับปี 2564 กรรมการครบกําหนดออก
ตามวาระมีดงั นี A
ชือ
ตําแหน่ง
1 นายชาตรี ศิรพิ านิชกร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2 นายวงศกร พิธุพนั ธ์
กรรมการบริษัท
3 นายอภิชนม์ ชโยภาส
กรรมการบริษัท
ทังA นี A บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระและเสนอรายชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณา
เลือกตังA เป็ นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที 13 มกราคม – วันที 18 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฎว่าไม่
มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและรายชือบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเพือเลือกตังA กรรมการ
ด้วยเหตุนี A บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระในครังA นีจA าํ นวนทังA
3 ท่าน มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทํางานทีดี และเป็ นบุคคลทีไม่ได้
ประกอบกิจการ/เข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอืน ซึง ประกอบกิจการทีมี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทังA มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติทีดีตอ่ องค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินกิจการ
ของบริษัท
นอกจากนี A ยังมีคณ
ุ สมบัติทีเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็น
ควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เลือกตังA กรรมการทีตอ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
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กรรมการต่ออีกวาระหนึง อนึง ข้อมูลของผูท้ ีได้รบั การเสนอชื อเพือเลือกตังA เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการทีครบออกตามวาระ ตามสิง ทีสง่ มาด้วย 4.
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังA กรรมการ
ทังA 3 ท่าน คือ นายชาตรี ศิริพานิชกร นายวงศกร พิธุพนั ธ์ นายอภิชนม์ ชโยภาส กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึง เนืองจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรู ค้ วามสามารถ
และมีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริษัท
จํานวนเสียงทีตอ้ งการ : คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิ ออกเสียง
วาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพือให้ผถู้ ือหุน้ ร่วมกันพิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2564 ตามที
กฎหมายเกียวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ได้กาํ หนดไว้
ทังA นี A บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ซึง
รวมถึง เงินเดือน โบนัส เบียA ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอืน เป็ นจํานวนรวมคงเดิม
คือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี A
ก) ค่าเบียA ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการทีเข้าร่วมประชุมกรรมการ
บริษัท
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือน
ตามระยะเวลาทีดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ค) ค่าเบียA ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อ
กรรมการทีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็ นจํานวน 50,000 บาทต่อเดือน
ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2562 – 2564
ปี 2563

ปี 2562

ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน

ปี 2564
ปี ทีเ สนอ
5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

ค่าเบียA ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

10,000 บาท/ครังA

10,000 บาท/ครังA

10,000 บาท/ครังA

30,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/เดือน

10,000 บาท/ครังA

10,000 บาท/ครังA

10,000 บาท/ครังA

50,000 บาทต่อเดือน

50,000 บาทต่อเดือน

50,000 บาทต่อเดือน

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบียA ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ

โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นจํานวนรวมทังA สินA 2,488,000 บาท ซึงไม่เกินวงเงิน 5,000,000
บาทต่อปี ทีได้รบั การอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2564 โดยเห็นชอบกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ซึง
รวมถึง เงินเดือน โบนัส เบียA ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอืน เป็ นจํานวนรวมคงเดิม
คือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี A
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จํานวนเสียงทีตอ้ งการ

ก) ค่าเบียA ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการทีเข้าร่วมประชุมกรรมการ
บริษัท
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือน
ตามระยะเวลาทีดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ค) ค่าเบียA ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อ
กรรมการทีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็ นจํานวน 50,000 บาทต่อเดือน
: คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง เข้าร่วมประชุม

วาระที 7 แต่งตั(งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กาํ หนดให้ที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี แต่งตังA ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท
เป็ นประจําทุกปี
ผู้สอบบัญชีทเี สนอแต่งตัง( มีดังนี(
รายชือผู้สอบบัญชี
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นายเทอดทอง เทพมังกร
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
นายบุญเกษม สารกลิน

จํานวนปี ทีส อบบัญชีให้กับบริษัทฯ
2 ปี (ปี 2556– 2557)
3 ปี (ปี 2559-2561)
2 ปี (ปี 2562-2563)

เลขทะเบียน
4917
3787
9622
11888

หรือผูส้ อบบัญชีท่านอืนภายในสํานักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ประจําปี 2564 ของบริษัทโดยกําหนดค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี (รวม
บริษัทย่อย)
ทัAง นี A ผู้ส อบบัญ ชี ต ามรายชื อ ที เ สนอข้า งต้น ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์แ ละไม่มี ส่ว นได้เ สีย กับ บริษั ท
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ หรือผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจําปี และรายไตรมาส ปี 2562-2564
ที
1

2

3

หน่วย

ปี 2562

ปี 2563

ปี ทีเ สนอ
2564

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน)
1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจําปี

(บาท)

600,000

640,000

640,000

1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

(บาท)

600,000

630,000

630,000

บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชัน จํากัด
2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจําปี

(บาท)

200,000

210,000

210,000

2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

(บาท)

150,000

165,000

165,000

บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จํากัด
3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจําปี

(บาท)

100,000

100,000

100,000

3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส

(บาท)

90,000

90,000

90,000

รายละเอียด

5/62

หมายเหตุ

ไตรมาสละ 210,000
บาท

ไตรมาสละ 55,000
บาท

ไตรมาสละ 30,000
บาท

ที

รายละเอียด

หน่วย

ปี 2562

ปี 2563

4
5

งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจําปี
งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
งานตรวจสอบการควบคุมทัวไปด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการควบคุมเฉพาะระบบงาน
รวมค่าตอบแทน

(บาท)
(บาท)

125,000
105,000

140,000
105,000

ปี ทีเ สนอ
2564
140,000
105,000

(บาท)

140,000

140,000

140,000

(บาท)

2,110,000

2,220,000

2,220,000

6

หมายเหตุ

ไตรมาสละ 35,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาแต่งตังA ผูส้ อบ
บัญชีดงั ต่อไปนี A
x นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 4917
x นายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 3787
x นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 9622
x นายบุญเกษม สารกลิน ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที11888
หรือผูส้ อบบัญชีท่านอืนภายในสํานักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ประจําปี 2564 และเห็นควรอนุมตั ิแต่งตังA ผูส้ อบบัญชีในอัตราค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 จํานวน
2,220,000 บาทต่อปี
จํานวนเสียงทีตอ้ งการ : คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที 8 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามทีทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ของบริษัทฯ เมือวันที 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติ
อนุมตั ิจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ ปั น
ผล (หากมี เศษของหุน้ จากการคํา นวณ ให้ตัด เศษหุ้นดังกล่าวทิ งA ) หรือคิด เป็ นจํานวนไม่เกิ น
9,562,487 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท หรือคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 9,562,487 บาท
โดยบริษั ท ฯ ได้ด าํ เนิ น การจดทะเบี ย นการเพิ ม ทุน ดัง กล่า วจากเดิ ม 191,249,751 บาทหรื อ
191,249,751 หุน้ เป็ นจํานวน 200,812,238 บาท หรือ 200,812,238 หุน้ โดยการออกหุน้ สามัญ
ใหม่จาํ นวน 9,562,487 หุน้ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในวันที 7 สิงหาคม 2563
ต่อ มาเมื อ วัน ที 28 สิง หาคม 2563 บริษั ท ฯ ได้ด ํา เนิ น การจดทะเบี ย นเพิ ม ทุน ชํา ระแล้ว เป็ น
200,811,609 บาทหรือ 200,811,609 หุน้ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยได้
จัดสรรการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นจํานวน 9,561,858 หุน้ คงเหลือหุน้ สามัญที
ไม่ได้จดั สรรจํานวน 629 หุน้
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จาก 200,812,238 บาท เป็ น 200,811,609 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียน
ทียงั มิได้จดั สรรจํานวน 629 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 629 บาท
จํานวนเสียงทีตอ้ งการ : คะแนนเสียงสามในสีข องจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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วาระที 9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที 8 จึงเสนอให้พิจารณาการแก้ไข
เพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรือ งทุนจดทะเบียน ซึงให้ยกเลิกข้อความเดิม และ
ให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแA ทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
: 200,811,609 บาท (สองร้อยล้านแปดแสนหนึง หมืนหนึง พันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น

: 200,811,609 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

:

(สองร้อยล้านแปดแสนหนึง หมืนหนึง พันหกร้อยเก้าหุน้ )

1 บาท (หนึง บาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

: 200,811,609 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

:

(สองร้อยล้านแปดแสนหนึง หมืนหนึง พันหกร้อยเก้าหุน้ )

-ไม่มี-”

ทังA นี A ให้บุคคลทีคณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ
เพือให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไขเพิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียด
ข้างต้น
จํานวนเสียงทีตอ้ งการ : คะแนนเสียงสามในสีข องจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที 10 พิจารณาอนุมัติเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate)
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพือให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็ น
220,811,609 บาท โดยเป็ นการเพิมหุน้ จดทะเบียนของบริษัทเป็ นจํานวน 20,000,000 หุน้ มูล
ค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท ทังA นี A การเพิมทุนดังกล่าวเป็ นการ
เพิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) สําหรับการใช้ในการขยายกิจการ
ในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และสําหรับการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อยในส่วนทีเหลือ (โปรดดูแบบรายงานการเพิมทุนรายละเอียดตามสิง ทีสง่ มาด้วย 3.)
ทัAง นี A มอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลที ไ ด้ ร ับ มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารมีอาํ นาจพิจารณาเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลาย
คราวก็ได้ รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาทีเสนอขาย และรายละเอียดและเงือนไข
ต่างๆ ทีเ กี ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุน ดังกล่าว รวมทังA การลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่างๆ ทีเกียวข้อง และการดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรทีเกียวเนืองกับการออก
และเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนในครังA นี A โดยรวมถึงการนําหุน้ สามัญเพิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 พิจารณาและอนุมตั ิ
เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) สําหรับการใช้ในการ
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จํานวนเสียงทีตอ้ งการ

ขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และสําหรับการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
บริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยในส่ว นที เ หลื อ จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม 200,811,609 บาท เป็ น
220,811,609 บาท โดยเป็ นการเพิมหุน้ จดทะเบียนของบริษัทเป็ นจํานวน 20,000,000 หุน้ มูล
ค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท
: คะแนนเสียงสามในสีข องจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

วาระที 11 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที 10 จึงขอเสนอให้ทีประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการเพิม
ทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัวไปของบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี A
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

: 220,811,609 บาท (สองร้อยยีสบิ ล้านแปดแสนหนึง หมืนหนึง พันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
: 220,811,609 หุน้
(สองร้อยยีสบิ ล้านแปดแสนหนึง หมืนหนึง พันหกร้อยเก้าหุน้ )
:
1 บาท (หนึง บาทถ้วน)
: 220,811,609 หุน้
:
-ไม่มี-”

(สองร้อยยีสบิ ล้านแปดแสนหนึง หมืนหนึง พันหกร้อยเก้าหุน้ )

ทังA นี A ให้บุคคลทีคณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ
เพือให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไขเพิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนตามรายละเอียด
ข้างต้น
จํานวนเสียงทีตอ้ งการ : คะแนนเสียงสามในสีข องจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 20,000,000 หุ้น
วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนืองจากวาระที 10 ซึงบริษัทจะมีการเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 200,811,609 บาท เป็ น
220,811,609 บาท โดยเป็ นการเพิมหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1
บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท ดังนันA เพือให้การเพิมทุนดังกล่าวของบริษัทสําเร็จลุลว่ ง
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ จึ ง ขอเสนอให้ที ป ระชุ ม พิ จ ารณาการจั ด สรรหุ้น สามัญ เพิ ม ทุ น จํา นวน
20,000,000 หุน้ เพือเสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) โดยตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนฉบับที ทจ. 72/2558 เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุน้ ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจํากัด ลงวันที 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงฉบับทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเสนอขายหุน้ ทีได้รบั อนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีได้รบั
อนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ตอ้ งไม่เกินสิบสองเดือนนับตังA แต่วนั ทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ
ให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่
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ทังA นี A การจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการจัดสรรให้แก่บคุ คลทีมีความเกียวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรือ งหลักเกณฑ์ในการทํารายการที
เกียวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมทังA ราคาทีจะ
เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจํากัดต้องไม่เข้าข่ายเป็ นราคาตําตามเกณฑ์ราคาของสํานักงาน ก.ล.ต.
ตามทีกาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรือง การอนุญาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (รวมถึงฉบับทีแก้ไขเพิมเติม) และ
ประกาศ สํานักงาน ก.ล.ต. ที สจ. 39/2551 เรือง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการ
กําหนดราคาตลาด เพือการพิจารณาการเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ในราคาตํา โดยราคาตลาดทีใช้
ในการกําหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาไม่ตาํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลียถ่วงนําA หนักของหุน้
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้า
วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันแรกทีบริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาและอนุมตั ิให้จดั สรรหุน้
สามัญเพิมทุนจํานวน 20,000,000 หุน้ เพือเสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)
(โปรดดูแบบรายงานการเพิมทุนรายละเอียดตามสิง ทีสง่ มาด้วย 3.)
จํานวนเสียงทีตอ้ งการ : คะแนนเสียงสามในสีข องจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

: เพือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็ นเงินทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

หมุนเวียนของบริษัทจึงขอให้พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัท จํานวนไม่เกิน
800 ล้านบาท โดยรายละเอียดของหุน้ กูท้ ีจะออกและเสนอขายเบือA งต้น มีดงั นี A
วัตถุประสงค์

:

ประเภท

:

จํานวนเงินรวม

:

อัตราดอกเบียA

:

อายุ

:

เพือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท
หุน้ กูท้ กุ ประเภท / ทุกชนิด (เว้นแต่หนุ้ กูแ้ ปลงสภาพ) ซึงอาจเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิหรือไม่ดอ้ ยสิทธิ
ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครังA เดียวเมือครบกําหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มี
หรือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ หรือเป็ นหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ ทังA นี A ขึนA อยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาด
ในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว และปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้อง
มูลค่ารวมของหุน้ กูก้ าํ หนดไว้ไม่เกิน ]^^ ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึง หรือในเงินสกุลอืนใน
จํานวนทีเทียบเท่า
ทังA นี A บริษัทสามารถออกและเสนอขายขายหุน้ กูเ้ พิมเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุน้ กู้ เพือ
ทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมทีมีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุน้ กูท้ ีบริษัทออกจําหน่าย
แล้วในขณะใดขณะหนึง จะต้องมีจาํ นวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
ขึนA อยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
สําหรับหุน้ กู้ระยะสันA ไม่เกิ น _`^ วัน และสําหรับ หุน้ กู้ระยะยาวไม่เ กิ น b^ ปี ทังA นี A ขึนA อยู่กับ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว และปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้อง
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การเสนอขาย

:

การไถ่ถอนก่อนกําหน :
เงือนไขอืนๆ

:

เสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป และ/หรือ ให้แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้ งทุน
สถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน หรืออาจเสนอขายเป็ น
โครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรือเป็ น รายครังA ก็ ได้ ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องทีมีผล
ใช้บงั คับในขณะทีออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นัA
ขึนA อยูก่ บั เงือนไขของหุน้ กูท้ ีออกในแต่ละครังA
ข้อจํากัดและเงือนไขอืนๆ ของหุน้ กู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้ กูท้ ีจะออกในแต่ละคราว มูล
ค่าทีตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบียA การแต่งตังA ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ วิธีการออกและ
เสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนกําหนด การจดทะเบียน
ในตลาดรองใดๆ (ถ้า มี ) และอื น ๆ ให้อ ยู่ ใ นอํา นาจของคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมการบริห าร และ/หรือ กรรมการผู้จัด การ และ/หรือ บุค คลทีไ ด้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ ทีจะพิจารณา
กําหนดต่อไป
ทังA นี A เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ัดการ และ/หรือ บุคคลทีได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ ในการกําหนด
หรือเปลีย นแปลงเงือนไข และรายละเอียดต่างๆ ทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละ
ประเภท/แต่ละชนิด ในแต่ละครังA รวมทังA ให้มี อาํ นาจในการดําเนิ นการใด ๆ อัน จํา เป็ น และ
เกี ยวเนืองกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ในแต่ละคราว ให้สาํ เร็จ และเป็ นไปตามทีกฎหมาย
กํา หนด และรวมถึ ง การมี อ าํ นาจในการแต่ง ตัAงที ป รึก ษาทางการเงิ น และ/หรือ ผู้จัดการการ
จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชือของผูอ้ อก
หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอืนใด ในกรณีทีจะต้องมีการแต่งตังA ตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง หรือใน
กรณี อื น ใดตามที เ ห็ น ควรการเข้ า ทํา และลงนามในสั ญ ญาแต่ ง ตัA ง ผู้ จั ด จํ า หน่ า ยหุ้ น กู้
(Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement) และ/หรือ สัญญาอืนๆ ที
เกียวข้อง การจัดทํา การลงนาม และการยืนคําขอและเอกสารต่าง ๆ กับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการทีเกียวข้อง และนิติบคุ คล และ/หรือ บุคคลอืนใดทีเกียวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอ
ขายหุน้ กูข้ องบริษัทจํานวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของหุน้ กูท้ ีจะออกและเสนอขาย
ดังกล่าวข้างต้น
จํานวนเสียงทีตอ้ งการ : คะแนนเสียงสามในสีข องจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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วาระที 14 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
ดังนันA บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้กาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที 29
เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชันA ที 1 เลขที 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร และกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2563 (Record Date) ในวันที
9 มีนาคม 2564
บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานทีดงั กล่าว หากผู้
ถือหุน้ ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บคุ คลอืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชือใน
หนังสือมอบฉันทะทีแนบมานีแA สดงต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทเพือลงทะเบียนก่อนเริม การประชุม
นอกจากนีเA พือเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในกรณีทีผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมี
ความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมี
รายชือและข้อมูลของกรรมการผูร้ บั มอบฉันทะตามทีส่งมาพร้อมนี(A รายละเอียดสิงทีสง่ มาด้วย 7.) และส่งหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน) เลขที 281 ซอยสุทธิ พงศ์ 1 แขวง
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ก่อนวันที 29 เมษายน 2564 ทังA นี A เพือให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจาก
การประชุมและเป็ นประโยชน์ตอ่ คณะกรรมการ และฝ่ ายบริหารในการเตรียมชีแA จงในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถส่ง
คําถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม(ก่อนวันที 29 เมษายน 2564) ทีเลขานุการบริษัททาง Email: IR@rajaferryport.com
หรือ law@rajaferryport.com หรือโทรสาร 02-277-8511
ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถอื หุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพือ
เป็ นการป้ องกันและลดความเสียงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทและส่งคําถามล่วงหน้ ามายังบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั(งนี( ในการจัด
สถานทีประชุมจําเป็ นต้องจัดให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึงจะทําให้จาํ นวนทีนังในห้องประชุมมีจาํ นวนจํากัด และบริษัท
ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จึงอาจทําให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัท
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี(

ขอแสดงความนับถือ
(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัท นําส่งรายงานประจําปี 2563 ให้ผูถ้ ื อหุ้น ในรู ป แบบรหัส คิว อาร์โค้ด(QR Code) พร้อ มแบบ
ลงทะเบียน ทังA นี A หากผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์ขอรับรายงานประจําปี 2563 ในลักษณะถ่ายสําเนา กรุณาแจ้งความประสงค์พร้อม
เขียนชือ ทีอยู่ ส่งไปรษณีย ์ ตามแบบในสิง ทีสง่ มาด้วย 10 แล้วส่งไปรษณียม์ าที บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน) ทีอยู่
281 ซอยสุทธิ พงศ์ 1 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หากมีขอ้ สงสัยประการใดติดต่อ ฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-277-4488 ต่อ 505 หรือเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-277-4488 ต่อ 401
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สิงทีแนบมาด้วย 1
สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2563
ของ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน)
**************************************************************************************
ประชุมเมือวันพฤหัสบดี ที 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชันA ที 2 เลขที
227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เริมการประชุมเวลา 14.00 น.
บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ เจริญรัฐ เป็ นพิธีกรผูด้ าํ เนินรายการ โดยได้แจ้ง ข้อมูลเบือA งต้นของ
บริษัทต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี A
- บริษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน
191,249,751 บาท
- ทุนชําระแล้ว
191,249,751 บาท
- แบ่งออกหุน้ สามัญจํานวน
191,249,751 หุน้
- มูลค่าหุน้ ทีตราไว้หนุ้ ละ
1 บาท
โครงสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท และนายอภิชาติ ชโยภาส ดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการท่านอืนๆ รวม
ทังA สินA 10 ท่าน เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการ
ชุดใหญ่ ทีเรียกว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 2 ชุดคือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พร้อมทังA การบริหารงาน บริษัทยังได้มีคณะกรรมการ ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ รับผิดชอบบริหารงานอีก 5
สายงาน ได้แก่สายงานปฏิบตั ิการท่าเรือและเดินเรือ สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานแผนงาน
บัญชีและการเงิน และสายงานอํานวยการเพือเป็ นกลไกในการขับเคลือนแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที
บริษัทได้วางไว้
ในการประชุมในวันนีมA ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมดังนี A
จํานวนผูถ้ ือหุน้ ประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมรวม 35 รายนับรวมจํานวนหุน้ ได้
128,730,494 หุ้ น คิ ด เป็ นร้อ ยละ 67.31 ของหุ้ น ที จ ํ า หน่ า ยได้ ทัA ง หมดของบริ ษั ท เป็ นอั น ครบองค์ป ระชุ ม ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกําหนดไว้ว่าต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 ราย และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ทงัA หมดของบริษัท
โดยก่อนเริมการประชุม พิธีกรได้ชีแA จงระเบียบวาระการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที
ประชุมทราบว่าเพือให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการ
ปฏิบตั ิในทีประชุมจึงขอชีแA จงวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึง จะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทังA กฎเกณฑ์ของทีประชุม เพือให้
การประชุมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี A
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออก
เสียงอย่างใดอย่างหนึง ในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้เว้นแต่ในกรณีของผูถ้ ือ
หุน้ ต่างประเทศซึง แต่งตังA คัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุน้ และดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงทีจะทําการลงคะแนนเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนถือ โดย
ใช้ใบลงคะแนนทีได้รบั ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากทีกล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนน
ดังกล่าวเป็ นโมฆะ
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2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ ื อหุน้ ทีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เท่านันA โดยให้ผถู้ ือหุน้ ทีได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึนA เพือทีเจ้าหน้าทีจะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมา
บันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครังA นีมA ี นายธนกฤต ขันธ์คามโภชก์ เป็ นพยานในการนับคะแนน
เพือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนน ทังA นี A การลงคะแนนเสียงในการประชุมครังA นี A เป็ นการลงคะแนนแบบ
เปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทังA หมดเพือให้เกิดความโปร่งใส
3. เพือให้บริษัทมีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีดี ดังนันA บริษัทจะเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม ทังA ในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทังA นี A ขอให้ท่านผู้
ถือหุน้ กาเครือ งหมายถูกลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึนA
จากนันA จะมีเจ้าหน้าทีเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพือนํามาคํานวณคะแนนเสียงว่ามีผถู้ ือหุน้ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็ นจํานวนเท่าไหร่ และเจ้าหน้าทีจะเก็บบัตรลงคะแนนทีลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
ในภายหลังทังA หมด สําหรับท่านผูร้ บั มอบฉันทะทีไม่ได้รบั บัตรลงมติตงัA แต่ลงทะเบียนนันA หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ ได้
ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนันA แล้ว โดยมติดงั กล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติทีผถู้ ือหุน้ ในหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวแล้ว
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นทีเกียวข้องกับระเบียบวาระ
นันA ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ ทีตอ้ งการซักถามกรุ ณา เขียนชือและนามสกุล และคําถาม หรือแสดงความ
คิดเห็น ในแบบฟอร์มข้อสอบถาม เพือประโยชน์ในการจัดทําบันทึกการประชุม ในกรณีทีผถู้ ือหุน้ มีคาํ ถามหรือความเห็นที
นอกเหนือจากวาระทีกาํ ลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอืนๆ ในช่วงท้ายของการ
ประชุม
ก่อนทีจะเริมประชุม พิธีกรกล่าวแนะนํา ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชีและที
ปรึกษาบริษัท ซึง เข้าร่วมประชุมในวันนี A ซึง ประกอบด้วย
กรรมการบริษัททีเข้าร่วมประชุม
1. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายสมศักดิ} ห่มม่วง
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายชาตรี ศิรพิ านิชกร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายพานิช พงศ์พิโรดม
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และ
กรรมการอิสระ
5. นายอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. พลเรือเอก นวพล ดํารงพงศ์
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
7. นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
8. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายวงศกร พิธุพนั ธ์
กรรมการ
10. นายอภิชนม์ ชโยภาส
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ
ผูบ้ ริหารทีเ ข้าร่วมประชุม
1. นายชาคริต โอภาสอุดม
2. นายเอกชัย ลิม ถาวรศิรพิ งศ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานแผนงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผูส้ อบบัญชีทีเข้าประชุม
1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ทีปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี จํากัด (มหาชน)
1. นางสาวปิ นมณี เมฆมัณฑนา
ทีปรึกษากฎหมาย
1. นายประธาน วิสทุ ธิโชติกร
โดยกรรมการและผูบ้ ริหารทีอยูบ่ นเวทีได้แก่
b. ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
_. ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชาตรี ศิรพิ านิชกร
~. กรรมการผูจ้ ดั การ
นายอภิชาติ ชโยภาส
. รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน นายชาคริต โอภาสอุดม
พิธีกรได้กล่าวเชิญศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าทีเป็ นประธานในที
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ เข้าสูก่ ารประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
ประธานฯ ได้กล่าวสวัสดีตอ้ นรับผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านทีเข้าร่วมการประชุม และเป็ นอีกครังA หนึง ทีจะได้มีโอกาสได้เข้า
ประชุมเพือชีแA จงและหารือร่วมกัน ภายหลังทีบริษั ทได้เลือนนัดหมายการประชุมเมือช่วงเดือนเมษายนทีผ่านมา จาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 (COVID-19) ซึงทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว วันนีบA ริษัท
ขอขอบพระคุณทุกท่านทีได้เสียสละเขามาร่วมการประชุมในวันนี A จึง ขอทําการเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2563 ตามระเบียบวาระทีได้กาํ หนดไว้ดงั ต่อไปนี A
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562
ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ได้จดั ขึนA เมือ
วันที 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ(ชันA 2) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที 247 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทได้จดั ทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ประชุมฯ และได้นาํ ส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด พร้อมทังA เผยแพร่ทางเว็บไซต์
www.rajaferryport.com ของบริษัทแล้ว
โดยบริษัทได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผูถ้ ื อ หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิ ญประชุมแล้ว
ปรากฏรายละเอียดตามสิง ทีสง่ มาด้วย 1
โดยประธานฯ ขอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมไปทีละหน้า รวมทังA หมด 15 หน้า เริม
จากหน้าแรก ไปจนถึงหน้าสุดท้ายและได้สอบถามผูถ้ ือหุน้ ว่าต้องการสอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเรือ งใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทําการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
มติทปี ระชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ซึงประชุมเมือวันที 30
เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี A
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มติทลี ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงทีล งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
128,804,344
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที O พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2562
ประธานฯ ได้นาํ เสนอวาระพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2562 เพือให้ทีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ รับทราบรายงานและกิจกรรมของบริษัททีได้ปฏิบตั ิงานในรอบ b ปี ทีผ่านมา ซึงปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี __
โดยบริษัทฯได้จดั ทํารายงานประจําปี ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือ
เชิ ญประชุมในครังA นี A จึงขอให้นายชาคริต โอภาสอุดม นําเสนอข้อมูลผลการดําเนินงานในรอบปี ทีผ่านมาให้ผูถ้ ื อหุน้
พิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดําเนินงานใน
รอบปี ทีผา่ นมา โดยในปี 2562 บริษัทได้ทาํ การออกโปรโมชันส่งเสริมการขาย อาทิเช่น
- Buy Ticket Donsak To Samui. Free Return Ticket Samui To Donsak ซือA ตัวผูโ้ ดยสารเส้นทาง
ดอนสัก-สมุย ฟรีขากลับ สมุย-ดอนสัก
- รถยนต์ 990 THB เทียวได้สองเกาะ For 2 Islands Hopping
- มอเตอร์ไซค์ เทียวได้สองเกาะ For 2 Islands Hopping (มอเตอร์ไซค์ 500 THB, Big Bike 700 THB)
- โปรโมชัน ซือA ตัวผูโ้ ดยสาร ฟรี! ตัวจักรยานคูใ่ จ BUY Passenger Ticket FREE Bicycle Ticket
- Buy Ticket Samui To Phangan. Free Return Ticket Phangan To Samui ซือA ตัวผูโ้ ดยสารเส้นทาง
ดอนสัก-สมุย ฟรีขากลับ สมุย-ดอนสัก
- 10% Special Offer For MYANMAR
- โปรโมชัน กรุ งเทพฯสุขสันต์ ตัวเรือเฟอร์รี รถบัส และทีพกั Hostel ราคาเดียว (เส้นทางสมุย -กรุ งเทพฯ
ราคา 1,250 บาท และเส้นทางพะงัน-กรุงเทพฯ ราคา 1,350 บาท)
- ช่องทางการชําระเงิน Payment Channels ชําระง่านจ่ายได้ทกุ ที ผ่าน mPay Station ,mPay Wallet ,
ATM & Internet Booking
- โปรโมชัน ตัวรถไมโครบัสราคาเดียวรอบเกาะสมุย 100 บาท
- โปรโมชันบริการรถขนกระเป๋ า ราคาเดียวใบละ 30 บาท
- การพัฒนา Website RP Market Place (WWW.GOORCA.COM) พัฒนาจัดทํา Web Site ทีเป็ นตัวแทน
ในการให้บริการจองตัวเรือเฟอร์รีในประเทศไทยทุกเส้นทาง รวมทังA ให้บริการรถรับส่ง จองโรงแรม รถบัส
แพ็คเกจทัวร์ และสายการบิน โดยมุง่ เน้นไปทีการทําตลาดด้าน Digital Marketing ผ่านระบบ Online
ในส่วนผลประกอบการในปี 2562 ทีผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 722.05 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 จํานวน
745.18 ล้านบาท ลดลง 23.13 ล้านบาท แต่เมือเทียบกับปี 2560 รายได้จาํ นวน 701.13 ล้านบาท รายได้ในปี 2562 สูง
กว่าประมาณ 20.92 ล้านบาท
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โดยแบ่งประเภทรายได้เป็ นดังนี A

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้

ปี OPQR

รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ
รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร
รายได้บริการอืน
รายได้จากการจําหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซือ(
รายได้อืน

613.74
19.27
2.56
51.51
14.05
701.13

รายได้รวม

ปี OPQS
663.77
24.06
0.19
47.65
9.51
745.18

ปี OPQO
642.46
25.6
0.1
45.79
8.1
722.05

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 642.46 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 จํานวน 663.77 ล้านบาท ลดลง
21.31 ล้านบาท แต่เมือเทียบกับปี 2560 รายได้จากการให้บริการเดินเรือ มีจาํ นวน 613.74 ล้านบาท รายได้ในปี 2562
ยังคงมากกว่าประมาณ 28.72 ล้านบาท
รายได้แยกตามเส้นทางการให้บริการเดินเรือ (หน่วย : ล้านบาท)
เส้นทาง
ปี OPQR
ปี OPQS
390.08
423.6
อําเภอดอนสัก - อําเภอเกาะสมุย
207.13
214.81
อําเภอดอนสัก - อําเภอเกาะพะงัน
16.53
25.36
อําเภอเกาะสมุย - อําเภอเกาะพะงัน
613.74
663.77
รวม

ปี OPQO
399.44
210.1
32.92
642.46

ต้นทุนค่าใช้จ่าย บริษัทมี ตน้ ทุนขายและการให้บริการ ในปี 2562 จํานวน 561.48 ล้านบาท ต้นทุนในการจัด
จําหน่าย 56.94 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 83.14 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 11.16 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ 2.03 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ต้นทุนขายและการให้บริการ

512.11

572.72

561.48

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

61.25

59.94

56.94

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

86.05

79.72

83.14

ต้นทุนทางการเงิน

4.32

7.9

11.16

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

5.11

2.86

2.03

ดังนันA ส่งผลให้กาํ ไรขันA ต้นปี 2562 เป็ นจํานวน 108.54 ล้านบาท และกําไรสําหรับปี 2562 เป็ นจํานวน 7.29
ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

กําไรขัน( ต้น

128.44

117.79

108.54

กําไรสําหรับปี

32.29

22.04

7.29

16/62

สิงทีแนบมาด้วย 1
สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
6/20

ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุมทราบว่า รายงานข้อมูลข้างต้นของฝ่ ายบริหารดังกล่าวเป็ นข้อมูลสรุ ปงบการเงิน
ทีสาํ คัญในรอบปี ทีมา ประกอบด้วย รายได้รวม รายได้แยกประเภท รายได้แยกเส้นทางการให้บริการ ต้นทุนค่าใช้จ่าย และ
สรุ ปผลกําไรประจําปี 2562 จึงขอเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือสอบถามหรือเสนอแนะใดๆต่อผลการดําเนินงานตามทีได้นาํ เสนอ
ดังกล่าว
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรืองใด ประธานฯ จึงแจ้งให้ทีประชุมทราบว่าวาระดังกล่าวนี A เป็ น
วาระพิจารณาเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระที 2 นี A
มติทปี ระชุม
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2562 ตามทีบริษัทได้รายงานข้อมูล
ข้างต้น
วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2562 สิน( สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้รายงานให้ทีประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาว่า รายละเอียดงบการเงิ นทีเป็ นสาระสําคัญ บริษัทได้
รายงานให้ทีประชุมทราบในวาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2562 แล้ว ซึงงบการเงิน
ประจําปี 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
ตามลําดับแล้ว ในวาระดังกล่าวนี A เพือให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ข้อมูลทีเพียงพอประกอบการตัดสินใจในวาระที 3 นี A บริษัทจึงเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้สอบถามอีกครังA หนึง
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใดเพิมเติมประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทําการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2562 สินA สุด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 นันA จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึง เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติทปี ระชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2562 สินA สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี A
มติทลี ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงทีล งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

128,804,344

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100

0
0
0

0
0
0

วาระที T พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิและจ่ายเงินปั นผลในรูปแบบหุ้นปั นผลและเงินสด
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม นําเสนอข้อมูลวาระพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ และ
จ่ายเงินปั นผลในรูปแบบหุน้ ปั นผลและเงินสด ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นําเสนอข้อมูลให้ทีประชุมพิจารณา โดยแบ่งเป็ น _ หัวข้อ คือ การจัดสรรกําไรสุทธิ
และ การจ่ายเงินปั นผล เป็ นดังนี A
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การจัดสรรกําไรสุทธิ
เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคั บของบริษัท ได้กาํ หนดให้บริษัทจะต้อง
จัดสรรกําไรสุทธิในแต่ละปี ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี A
จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึงปั จจุบนั บริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวน
ทังA สินA 18,368,889.16 บาท จากทุนจดทะเบียน 191,249,751 บาท จึงเสนอพิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 648,427.48 บาท รวมเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนรวม
ทังA สินA 19,017,316.64 บาท
ความเห็นของทีประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดสรรกําไรสุทธิ คณะกรรมการฯเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 648,427.48 บาท
รวมเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนรวมทังA สินA 19,017,316.64 บาท ตามทีได้นาํ เสนอดังกล่าว
การจ่ายเงินปั นผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามทีบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหักภาษี เงินได้นิติบุคคลของงบการเงิ นเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสํารองตาม
กฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ ตามทีบริษัทกําหนด ทังA นี A การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึนA อยู่กบั ฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงาน แผนการลงทุนความจําเป็ นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
บริษัทขอเสนอจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2562 (วันที 1 มกราคม 2562 – วันที 31 ธันวาคม 2562) ในอัตราหุน้ ละ
0.0556 บาท เป็ นจํานวนรวมไม่เกิน 10,633,485.61 บาท หรือคิดเป็ นอัตราเงินปั นผลจ่ายประมาณร้อยละ 81.99 ของ
กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี A
ก. จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทในอัตรา 20 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล หรือเป็ น
จํานวนไม่เกิน 9,562,487 หุน้ (คํานวณตามจํานวนหุน้ ทีออกและเรียกชําระแล้ว ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงมีจาํ นวน
191,249,751 หุน้ ) มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท หรือคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 9,562,487 บาท
อนึง ในกรณีทีผถู้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ จากการคํานวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุน้ ปั นผลดังกล่าวแล้ว บริษัท
จะตัดเศษหุน้ ดังกล่าวทิงA และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท
ข. จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดเพือชําระภาษี หกั ณ ทีจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.0056 บาท หรือคิดเป็ นจํานวนเงินไม่
เกิน 1,070,998.61 บาท (ทังA นี A เศษหุน้ จากการจ่ายหุน้ ปั นผลตามข้อ 4.2 ก. ทีจะจ่ายเงินสดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แทน อาจมีผล
ทําให้เงินปั นผลทีจ่ายในรูปเงินสดมีจาํ นวนมากกว่า 1,070,998.61 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมือรวมจํานวนเงินปั นผลทีจ่าย
ทังA สองส่วนจะมีจาํ นวนเงินรวมไม่เกิน 10,633,485.61 บาท)
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
1. กําไรสุทธิประจําปี (ล้านบาท)
2. กําไรสะสมทียงั ไม่ได้จดั สรร (ล้านบาท)
3. จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
4. มูลค่าเงินปั นผล (ล้านบาท)
5. มูลค่าเงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)
6. กําไรต่อหุน้ ขันA พืนA ฐาน (บาท)
7. อัตราการจ่ายเงินปั นผล
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ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

31.15
298.09
170.00
23.61
0.1389
0.16
75.80%

27.38
300.48
191.25
9.98
0.0522
0.14
36.46%

12.97
302.06
191.25
10.63
0.0556
0.07
81.99%
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โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ รบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที 11 สิงหาคม 2563 และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที 28 สิงหาคม 2563
ความเห็นของทีประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้
ถือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายปั นผล ตามรายละเอียดทีได้นาํ เสนอข้างต้น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ทีได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาการจัดสรร
กําไรสุทธิและจ่ายเงินปั นผล ตามทีบริษัทได้นาํ เสนอข้างต้น
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทําการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิและจ่ายเงินปั นผล
ทีบริษัทได้นาํ เสนอข้างต้นนันA จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึง เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติทปี ระชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรเงินสํารองตามกฎหมายร้อยละ  ของกําไรสุทธิประจําปี 2562 เป็ น
จํานวนเงิน 648,427.48 บาท รวมเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนรวมทังA สินA 19,017,316.64 บาท ตามทีนาํ เสนอ และ
มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2562 (วันที 1 มกราคม 2562 – วันที 31 ธันวาคม 2562) ในอัตราหุน้ ละ 0.0556 บาท
เป็ นจํานวนรวมไม่เกิน 10,633,485.61 บาท หรือคิดเป็ นอัตราเงินปั นผลจ่ายประมาณร้อยละ 81.99 ของกําไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี A
ก. จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทในอัตรา 20 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล หรือเป็ น
จํานวนไม่เกิน 9,562,487 หุน้ (คํานวณตามจํานวนหุน้ ทีออกและเรียกชําระแล้ว ณ วันที 31 ธันวาคม
2562 ซึ ง มี จ ํา นวน 191,249,751 หุ้น ) มูล ค่ า ที ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท หรื อ คิ ด เป็ นจํา นวนเงิ น ไม่ เ กิ น
9,562,487 บาท
อนึง ในกรณีทีผถู้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ จากการคํานวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุน้ ปั นผลดังกล่าวแล้ว
บริษัทจะตัดเศษหุน้ ดังกล่าวทิงA และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ
0.05 บาท
ข. จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดเพือชําระภาษี หกั ณ ทีจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.0056 บาท หรือคิดเป็ นจํานวนเงิน
ไม่เกิน 1,070,998.61 บาท (ทังA นี A เศษหุน้ จากการจ่ายหุน้ ปั นผลตามข้อ 4.2 ก. ทีจะจ่ายเงินสดให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ แทน อาจมีผลทําให้เงินปั นผลทีจ่ายในรู ปเงินสดมีจาํ นวนมากกว่า 1,070,998.61 บาทได้ อย่างไรก็
ตาม เมือรวมจํานวนเงินปั นผลทีจ่ายทังA สองส่วนจะมีจาํ นวนเงินรวมไม่เกิน 10,633,485.61 บาท)
โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ รบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที 11 สิงหาคม 2563 และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที 28 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี A
จํานวนเสียงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่วมประชุมและ
มติทลี ง
(S หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
b. เห็นด้วย
128,805,469
b^^
_. ไม่เห็นด้วย
^
^
~. งดออกเสียง
^
^
4. บัตรเสีย
^
^
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วาระที P พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากการจ่ายหุ้นปั นผล
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม นําเสนอข้อมูลวาระพิจารณาเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท
จากการจ่ายหุน้ ปั นผล ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นําเสนอข้อมูลให้ทีประชุมพิจารณาว่า เพือให้สอดคล้องกับการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้
สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวาระที 4 จึงเสนอให้พิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จํานวน
191,249,751 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 200,812,238 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 9,562,487 หุน้ มูล
ค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท หรือคิดเป็ นมูลค่าจํานวน 9,562,487 บาท (แบบรายงานการเพิมทุน รายละเอียดตามสิงทีสง่ มา
ด้วย 3.)
โดยความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณา
อนุมัติ ก ารเพิ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากทุน จดทะเบี ย น จาก 191,249,751 บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ย นจํา นวน
200,812,238 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 9,562,487 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท หรือคิดเป็ นมูลค่า
จํานวน 9,562,487 บาท
ประธานฯ ชีแA จงเพิมเติมให้ทีประชุมทราบว่า วาระการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระนี A เป็ นการเพิมทุน
จดทะเบี ย นบริษั ท เพื อ รองรับ จากการจ่ า ยหุ้น ปั น ผล ตามรายละเอี ย ดในวาระที ผ่า นมา จึ ง มี ค วามจํา เป็ น ที จ ะต้อ ง
ดํา เนิ นการให้สอดคล้อ งกับมติใ นวาระดังกล่า ว ประธานฯจึ ง เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุน้ ทีไ ด้เ ข้า ร่ว มประชุม ซัก ถาม หรือ
เสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามทีบริษัทได้นาํ เสนอข้างต้น
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทําการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติ วาระพิจารณาการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
ทุนจดทะเบียน จํานวน 191,249,751 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 200,812,238 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่
จํานวน 9,562,487 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท หรือคิดเป็ นมูลค่าจํานวน 9,562,487 บาท จะต้องผ่านการเห็นชอบ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงสามในสีข องจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติทปี ระชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จํานวน 191,249,751
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 200,812,238 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 9,562,487 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้
ละ 1 บาท หรือคิดเป็ นมูลค่าจํานวน 9,562,487 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี A
จํานวนเสียงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่วมประชุมและ
มติทลี ง
(S หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
b. เห็นด้วย
128,805,469
b^^
_. ไม่เห็นด้วย
^
^
~. งดออกเสียง
^
^
4. บัตรเสีย
^
^
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วาระที Q พิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุน
จดทะเบียน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม นําเสนอข้อมูลวาระพิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไขเพิม เติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นําเสนอข้อมูลให้ทีประชุมพิจารณาว่า เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัท ในวาระที 5 จึงเสนอให้พิจารณาการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรืองทุนจดทะเบียน ซึง
ให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแA ทน
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

: 200,812,238
: 200,812,238
: 1

บาท (สองร้อยล้านแปดแสนหนึงหมืนสองพันสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)
หุน้
(สองร้อยล้านแปดแสนหนึงหมืนสองพันสองร้อยสามสิบแปดหุน้ )
บาท (หนึงบาทถ้วน)

: 200,812,238
: -ไม่มี-

หุน้

(สองร้อยล้านแปดแสนหนึงหมืนสองพันสองร้อยสามสิบแปดหุน้ )

ทังA นี A ให้บุคคลทีกรรมการผูจ้ ัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพือให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิให้
แก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น
ประธานฯ ชีแA จงเพิมเติมให้ทีประชุมทราบว่า วาระพิจารณาแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ดงั กล่าวนี A เป็ น
วาระทีจะต้องพิจารณาต่อเนืองเพือดําเนินการให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที 5 เพือรองรับ
จากการจ่ายหุน้ ปั นผล จึงมีความจําเป็ นทีจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับมติในวาระดังกล่าว จึงขอเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อ
หุน้ ทีได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท
ตามทีได้นาํ เสนอข้างต้น
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทําการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เพือรองรับจากการจ่ายหุน้ ปั นผล ทีบริษัทได้
นําเสนอข้างต้นนันA จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงสามในสีของจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงเข้า
ร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง จึงขอให้ทีประชุมโปรดลงมติ
มติทปี ระชุม ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั แิ ก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรือ งทุนจดทะเบียน
เพือให้สอดคล้องกับการเพิม ทุนจดทะเบียน ดังนี A
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

: 200,812,238
: 200,812,238
: 1

บาท (สองร้อยล้านแปดแสนหนึงหมืนสองพันสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)
หุน้
(สองร้อยล้านแปดแสนหนึงหมืนสองพันสองร้อยสามสิบแปดหุน้ )
บาท (หนึงบาทถ้วน)

: 200,812,238
: -ไม่มี-

หุน้

(สองร้อยล้านแปดแสนหนึงหมืนสองพันสองร้อยสามสิบแปดหุน้ )
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ทังA นี A ให้บคุ คลทีกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพือให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน
ด้วยคะแนนเสียงดังนี A
จํานวนเสียงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่วมประชุมและ
มติทลี ง
(S หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
b. เห็นด้วย
128,805,469
b^^
_. ไม่เห็นด้วย
^
^
~. งดออกเสียง
^
^
4. บัตรเสีย
^
^
วาระที U พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษัทเพือ รองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม นําเสนอข้อมูลวาระพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม
ทุนของบริษัทเพือรองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญ ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นําเสนอข้อมูลให้ทีประชุมพิจารณาว่า เพือให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้
สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวาระที 4 จึงเสนอให้พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 9,562,487 หุน้ มูลค่าที
ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพือรองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญ (Stock Dividend) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทในอัตราส่วน
20 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล
โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ รบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที 11 สิงหาคม 2563 และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที 28 สิงหาคม 2563 ทังA นี A สิทธิ ในการรับเงิ นปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึนA อยู่กับการ
พิจารณาอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการฯมีความเห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณา
อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษัทเพือรองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญตามรายละเอียดข้างต้น(ตามแบบ
รายงานการเพิมทุน รายละเอียดตามสิง ทีสง่ มาด้วย 3.)
ประธานฯ ชีแA จงเพิมเติมให้ทีประชุมทราบว่า วาระพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษัทเพือ
รองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญดังกล่าวนี A เป็ นวาระทีสอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพือรองรับ
จากการจ่ายหุน้ ปั นผล จึงมีความจําเป็ นทีจะต้องดําเนินการต่อเนืองให้สอดคล้องกับวาระดังกล่าว จึงขอเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
หุน้ ทีได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท
ตามทีได้นาํ เสนอข้างต้น
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทําการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของ
บริษัทเพือรองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงสามในสีของจํานวน
เสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง จึงขอให้ทีประชุมโปรดลงมติ
มติทีประชุม ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิจดั สรรหุน้ สามัญเพิ มทุนจํานวน 9,562,487 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้
ละ 1 บาท เพือรองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญ (Stock Dividend) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทในอัตราส่วน 20 หุน้
สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิรบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที 11 สิงหาคม 2563
และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 28 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี A
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มติทลี ง
b. เห็นด้วย
_. ไม่เห็นด้วย
~. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(S หุ้น = 1 เสียง)
128,805,469
^
^
^

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
b^^
^
^
^

วาระที 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม นําเสนอข้อมูลวาระพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขาย
หุน้ กูข้ องบริษัท ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นําเสนอข้อมูลให้ทีประชุมพิจารณาว่า วัตถุประสงค์และเหตุผลเพือรองรับการขยาย
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจึงขอให้พิจารณาอนุมตั ิ
การออกและเสนอขายหุน้ กู้ของบริษัท จํานวนไม่เกิ น 800 ล้านบาท โดยรายละเอียดของหุน้ กู้ทีจะออกและเสนอขาย
เบือA งต้น มีดงั นี A
วัตถุประสงค์ : เพือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท
ประเภท
: หุน้ กูท้ กุ ประเภท / ทุกชนิด (เว้นแต่หนุ้ กูแ้ ปลงสภาพ) ซึงอาจเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ หรือไม่ดอ้ ยสิทธิ ชนิด
ทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครังA เดียวเมือครบกําหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ หรือเป็ นหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ ทังA นี A ขึนA อยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก
และเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว และปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้อง
จํานวนเงิน : มูลค่ารวมของหุน้ กูก้ าํ หนดไว้ไม่เกิน 800 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึง หรือในเงินสกุลอืนในจํานวน
รวม
ทีเทียบเท่า
ทังA นี A บริษัทสามารถออกและเสนอขายขายหุน้ กู้เพิมเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุน้ กู้ เพือ
ทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมทีมีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุน้ กูท้ ีบริษัทออกจําหน่ายแล้ว
ในขณะใดขณะหนึง จะต้องมีจาํ นวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบียA : ขึนA อยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
อายุ
: สําหรับหุน้ กูร้ ะยะสันA ไม่เกิน 270 วัน และสําหรับหุน้ กูร้ ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี ทังA นี A ขึนA อยู่กับสภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว และปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้อง
การเสนอ
: เสนอขายให้แก่ ประชาชนทัว ไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้ งทุน
ขาย
สถาบัน และ/หรือ ผู้ล งทุน รายใหญ่ ในคราวเดี ย วกัน หรือ ต่า งคราวกัน หรือ อาจเสนอขายเป็ น
โครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรือเป็ นรายครังA ก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องทีมีผลใช้บงั คับในขณะที
ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นัA
การไถ่ถอนก่อนกําหนด :
ขึนA อยูก่ บั เงือนไขของหุน้ กูท้ ีออกในแต่ละครังA
เงือนไขอืนๆ : ข้อจํากัดและเงือนไขอืนๆ ของหุน้ กู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้ กูท้ ีจะออกในแต่ละคราว มูลค่าที
ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบียA การแต่งตังA ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ วิธีการออกและเสนอขาย
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วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนกําหนด การจดทะเบียนในตลาดรอง
ใดๆ (ถ้ามี) และอืนๆ ให้อยูใ่ นอํานาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/
หรือกรรมการผูจ้ ัด การ และ/หรือ บุค คลที ไ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ ทีจะพิจารณากําหนดต่อไป
ทังA นี A เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ คณะกรรมการบริห าร และ/หรือ กรรมการผูจ้ ัด การ และ/หรือ บุค คลที ได้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ ในการกําหนดหรือ
เปลีย นแปลงเงือนไข และรายละเอียดต่างๆ ทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละประเภท/
แต่ละชนิดในแต่ละครังA รวมทังA ให้มีอาํ นาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเป็ น และเกียวเนืองกับการ
ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว ให้สาํ เร็จ และเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด และรวมถึงการมี
อํานาจในการแต่งตังA ทีปรึกษาทางการเงิ น และ/หรือผูจ้ ัดการการจําหน่ายและรับประกันการจัด
จําหน่าย และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชือของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอืนใด ใน
กรณีทีจะต้องมีการแต่งตังA ตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง หรือในกรณีอืนใดตามทีเห็นควรการเข้าทําและ
ลงนามในสัญญาแต่งตังA ผูจ้ ัดจําหน่ายหุน้ กู้ (Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement
Agreement) และ/หรือ สัญญาอืนๆ ทีเกียวข้อง การจัดทํา การลงนาม และการยืนคําขอและเอกสาร
ต่าง ๆ กับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการทีเกียวข้อง และนิติบคุ คล และ/หรือ
บุคคลอืนใดทีเกียวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการฯเห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการออก
และเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทจํานวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของหุน้ กูท้ ีจะออกและเสนอขายตามทีนาํ เสนอ
ข้างต้น
ประธานฯ อธิ บายเพิมเติมให้ทีประชุม พิจารณาเพิมเติมว่า ตามที บริษัทได้อ ธิ บายข้อ มูลเนือA หาวาระการ
พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ขอเพิมเติมให้ทราบว่า ในขณะนีบA ริษัทยังไม่เคยมีการออกหุน้ กูม้ าก่ อน และ
ครังA นีจA ะเป็ นการดําเนินการครังA แรกของบริษัท หากจะถามว่าการออกหุน้ กูค้ รังA นีเA พืออะไรนันA ก็เพือการขยายกิจการของ
บริษัทในอนาคต และเป็ นทุนสํารองในการดําเนินกิจการ ประเด็นสําคัญอีกเรืองหนึงก็คือ เป็ นหลักการทีอธิบายว่าบริษัท
จะทําการออกหุน้ กูไ้ ม่เกิน 800 ล้านบาท หากจะถามว่า อัตราดอกเบียA เท่าไร หรือระยะเวลานานเท่าไรนันA ณ ขณะนียA งั มิได้
มีการกําหนดตัวเลขเฉพาะเจาะจง อัตราต่างๆ ก็ขนึ A กับสถานการณ์ต่างๆ ในขณะนันA จึงขอเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ทีได้เข้า
ร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อ วาระพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทจํานวนไม่เกิน 800
ล้านบาท ตามทีบริษัทได้นาํ เสนอข้างต้น
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทําการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติ วาระพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ อง
บริษัทจํานวนไม่เกิน 800 ล้านบาท จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงสามในสีข องจํานวนเสียงทังA หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง จึงขอให้ทีประชุมโปรดลงมติ
มติทปี ระชุม ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทจํานวนไม่เกิน 800 ล้านบาท ตาม
รายละเอียดทีนาํ เสนอดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี A
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มติทลี ง
b. เห็นด้วย
_. ไม่เห็นด้วย
~. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(S หุ้น = 1 เสียง)
128,806,469
^
^
^

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
b^^
^
^
^

วาระที 9 พิจารณาเลือกตั(งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม นําเสนอข้อมูล วาระพิจารณาเลือกตังA กรรมการแทน
กรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นําเสนอข้อมูลให้ทีประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กาํ หนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ใน
อัตราหนึง ในสามของจํานวนกรรมการทังA หมด จึงจําเป็ นต้องพิจารณาเลือกตังA กรรมการแทนกรรมการทีตอ้ งออกตามวาระ
หรือเสนอแต่งตังA กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระสําหรับปี 2563 กรรมการครบกําหนดออกตามวาระมีดงั นี A
ชือ
ตําแหน่ง
1 นายอภิชาติ ชโยภาส
กรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ ดั การ
2 นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา
กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 นายสมศักดิ} ห่มม่วง
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ทังA นี A บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุน้ เสนอวาระและเสนอรายชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังA เป็ น
กรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที 15 มกราคม – วันที 18 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและรายชื อ
บุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเพือเลือกตังA กรรมการ
ด้วยเหตุนี A คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระในครังA นีจA าํ นวน
ทังA 3 ท่าน มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทํางานทีดี และเป็ นบุคคลทีไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็ น
หุน้ ส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
บริษัทฯ รวมทังA มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติทีดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดําเนินกิจการของบริษัท
นอกจากนี A ยังมีคณ
ุ สมบัติทีเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และสอดคล้องกับ
องค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เลือกตังA
กรรมการทีตอ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง อนึง ข้อมูลของผูท้ ีได้รบั การเสนอชือเพือ
เลือกตังA เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีครบออกตามวาระ ตามสิง ทีสง่ มาด้วย 4.
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการฯเห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังA
กรรมการทังA 3 ท่าน คือ นายอภิชาติ ชโยภาส นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา นายสมศักดิ} ห่มม่วง กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึง เนืองจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
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ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า เพือให้เป็ นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการทีดี และให้ผู้
ถือหุน้ ลงนามได้อย่างอิสระ ขอให้กรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตังA ใหม่ทีได้เข้าร่วมการประชุมในครังA
นี A ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็ นการชัวคราวจนกว่าจะมีลงมติในวาระการประชุมนีเA สร็จสินA
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ทีได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อ วาระเลือกตังA กรรมการ
แทนกรรมการทีตอ้ งออกตามวาระ ตามทีบริษัทได้นาํ เสนอข้างต้น
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด และเพือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการทีดี และให้เพือผู้
ถือหุน้ ได้ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระ ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทําการนับคะแนนเลือกตังA กรรมการแทนกรรมการที
ต้องออกตามวาระเป็ นรายบุคคล
พิธีกรได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า สําหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตังA กรรมการแทนกรรมการที
ครบกําหนดออกตามวาระนี A จะทําการลงคะแนนมติแต่งตังA กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รบั
การรับรองด้วยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยขอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติแต่งตังA กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี A
1. กรรมการท่านแรก นายอภิชาติ ชโยภาส
มติทปี ระชุม
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังA นายอภิชาติ ชโยภาส กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึง ด้วย
คะแนนเสียงดังนี A
จํานวนเสียงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่วมประชุมและ
มติทลี ง
(S หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
b. เห็นด้วย
128,806,469
100
_. ไม่เห็นด้วย
^
0
~. งดออกเสียง
0
0
4. บัตรเสีย
^
0
2. กรรมการท่านทีสอง นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา
มติทปี ระชุม
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังA นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปั ญญา กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระ
หนึง ด้วยคะแนนเสียงดังนี A
จํานวนเสียงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่วมประชุมและ
มติทลี ง
(S หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
b. เห็นด้วย
128,806,469
100
_. ไม่เห็นด้วย
^
0
~. งดออกเสียง
0
0
4. บัตรเสีย
^
0
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3. กรรมการท่านทีสาม นายสมศักดิ} ห่มม่วง
มติทปี ระชุม
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังA นายสมศักดิ} ห่มม่วง กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึง ด้วย
คะแนนเสียงดังนี A
จํานวนเสียงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่วมประชุมและ
มติทลี ง
(S หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
b. เห็นด้วย
128,806,469
100
_. ไม่เห็นด้วย
^
0
~. งดออกเสียง
0
0
4. บัตรเสีย
^
0
วาระที SR พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม นําเสนอข้อมูลวาระพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทประจําปี 2563 ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุด ม นํา เสนอข้อ มูลให้ทีป ระชุมพิ จารณาว่า เพื อ ให้ผูถ้ ื อหุ้นร่วมกันพิ จารณากํา หนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2563 ตามทีกฎหมายเกียวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ได้กาํ หนดไว้
ทังA นี A บริษั ท ได้พิ จารณาแล้ว เห็ นสมควรกํา หนดค่า ตอบแทนคณะกรรมการบริษั ท ในปี 2563 ซึง รวมถึ ง
เงินเดือน โบนัส เบียA ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอืน เป็ นจํานวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี
โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี A
ก) ค่าเบียA ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการทีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือนตาม
ระยะเวลาทีดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ค) ค่าเบียA ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการทีเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็ นจํานวน 50,000 บาทต่อเดือน
ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2561 – 2563
ปี 2561

ปี 2562

ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

ปี 2563
ปี ทีเ สนอ
5,000,000 บาท

ค่าเบียA ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

10,000 บาท/ครังA

10,000 บาท/ครังA

10,000 บาท/ครังA

30,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/เดือน

10,000 บาท/ครังA

10,000 บาท/ครังA

10,000 บาท/ครังA

50,000 บาทต่อเดือน

50,000 บาทต่อเดือน

50,000 บาทต่อเดือน

รายการ

ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบียA ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ

โดยในปี 2562 บริษัท ได้จ่ ายค่า ตอบแทนให้แ ก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็ นจํานวนรวมทังA สินA 2,470,000 บาท ซึง ไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทต่อปี ทไี ด้รบั การอนุมตั ิจากที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2563 คงเดิม ตามทีได้นาํ เสนอดังกล่าว
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ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ทีได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อ วาระพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2563 ตามทีได้นาํ เสนอข้างต้น
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทําการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติ วาระพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจําปี 2563 นี A จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียงทังA หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง เข้าร่วมประชุม
มติทปี ระชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 ซึงรวมถึง เงินเดือน โบนัส
เบียA ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอืน เป็ นจํานวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี A
ก) ค่าเบียA ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการทีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือนตาม
ระยะเวลาทีดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ค) ค่าเบียA ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการทีเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็ นจํานวน 50,000 บาทต่อเดือน
ด้วยคะแนนเสียงดังนี A
จํานวนเสียงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่วมประชุมและ
มติทลี ง
(S หุ้น = 1 เสียง)
ออกเสียงลงคะแนน
b. เห็นด้วย
128,806,469
100
_. ไม่เห็นด้วย
0
0
~. งดออกเสียง
^
0
4. บัตรเสีย
^
0
วาระที 11 พิจารณาแต่งตั(งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําปี 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม นําเสนอข้อมูลวาระพิจารณาแต่งตังA ผูส้ อบบัญชีและ
กําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําปี 2563 ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
นายชาคริต โอภาสอุดม นําเสนอข้อมูลให้ทีประชุมพิจารณาว่า เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กาํ หนดให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี แต่งตังA ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นประจําทุกปี
ผู้สอบบัญชีทเี สนอแต่งตัง( มีดังนี(
รายชือผู้สอบบัญชี
เลขทะเบียน
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
4917
นายเทอดทอง เทพมังกร
3787
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
9622
นายบุญเกษม สารกลิน
11888

จํานวนปี ทีส อบบัญชีให้กับบริษัทฯ
2 ปี (ปี 2556– 2557)
3 ปี (ปี 2559-2561)
1ปี (ปี 2562)
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หรือผูส้ อบบัญชีทา่ นอืนภายในสํานักงานเดียวกัน แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2563
ของบริษัทโดยกําหนดค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย)
ทังA นี A ผูส้ อบบัญชีตามรายชือทีเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีสว่ นได้เสียกับบริษัท ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุ้ น
หรือผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
เปรียบเที ยบค่าสอบบัญชีประจําปี และรายไตรมาส ปี 2562-2563
ที

รายละเอียด

1

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน)
1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจําปี
1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชัน จํากัด
2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจําปี
2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จํากัด
3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจําปี
3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจําปี
งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
งานตรวจสอบการควบคุมทัวไปด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการควบคุมเฉพาะระบบงาน
รวมค่าตอบแทน

2

3

4
5
6

หน่วย

ปี 2562

ปี 2563
ปี ทีเ สนอ

(บาท)
(บาท)

600,000
600,000

640,000
630,000

ไตรมาสละ 210,000 บาท

(บาท)
(บาท)

200,000
150,000

210,000
165,000

ไตรมาสละ 55,000 บาท

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000
90,000
125,000
105,000

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

(บาท)

140,000

140,000

(บาท)

2,110,000

2,220,000

หมายเหตุ

ไตรมาสละ 30,000 บาท
ไตรมาสละ 35,000 บาท

เพิมขึนA 110,000 บาท

ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ทีได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อ วาระพิจารณาแต่งตังA
ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําปี 2563 ตามทีบริษัทได้นาํ เสนอข้างต้น
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทําการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า สําหรับการลงคะแนนในมติ วาระพิจารณากําหนดแต่งตังA ผูส้ อบบัญชีและ
กําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ป ระจําปี 2563 ทีบ ริษัทได้นาํ เสนอข้างต้น นี A จะต้องผ่า นการเห็นชอบอนุมัติจาก
ผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติทปี ระชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังA ผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนีจA าก บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบ
บัญชีประจําปี 2563
x นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 4917
x นายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 3787
x นางสาวชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 9622
x นายบุญเกษม สารกลิน ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 11888
หรือผูส้ อบบัญชีท่านอืนภายในสํานักงานเดียวกัน แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี
2563 ของบริษัท และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 จํานวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย) ด้วยคะแนน
เสียงดังนี A
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มติทลี ง
b. เห็นด้วย
_. ไม่เห็นด้วย
~. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(S หุ้น = 1 เสียง)
128,806,469
0
^
^

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที 12 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้สอบถามทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า มีผใู้ ดจะสอบถามหรือเสนอความเห็นเรืองอืนใด นอกจากวาระที
กําหนดหรือไม่ และมีผถู้ อื หุน้ สอบถามและนําเสนอความเห็นดังนี(
ผู้ถือหุน้ สอบถาม/เสนอความเห็น
ผู้บริหารตอบข้อสอบถาม
¾ คุณวันทนา แพรธํารงกุล (ผูถ้ ือหุน้ ) สอบถามว่า
¾ ผู้บริหาร ชีแA จงข้อสอบถามของผูถ้ ือหุน้ ดังนี A
ตังA แต่เดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2563 ได้รบั ผลกระทบทางการเงิน
ในช่างไตรมาสที 1/2563 บริษัทได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
อย่างไร
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 (COVID-19) ไม่มากเท่าไร
แต่ใ นไตรมาสที 2 โดยเฉพาะในเดื อ นเมษายน บริษั ท ได้รับ
ผลกระทบอย่างเป็ นอย่างมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน สภาพเสมือน
ถูกปิ ดเกาะ แต่ก็ยงั โชคดีทีบริษัทให้บริการในกลุ่มรถLogistic ที
เข้าเกาะส่วนใหญ่ก็ยงั ใช้บริการบริษัทต่อเนือง ไม่ว่าจะเป็ น สินค้า
อาหาร วัสดุก่อสร้าง โลตัส บิกซี แมคโคร นําA มัน ฯลฯ ในช่วงปกติ
บริษัทมีรายได้สงู สุดต่อวันประมาณสองล้านกว่าบาทต่อวัน ช่วง
แย่ทีสดุ เดือนเมษายนรายได้ตาํ ลงไปอยู่ทีประมาณสีแสนบาทต่อ
วัน ตังA แต่สถานการณ์โควิด เบาบางลง รายได้เริมดีขึนA บริษัทคาด
ว่าเร็วสุดต้นปี หน้าสถานการณ์จะดีขนึ A
อย่างไรก็ดี ก็ตอ้ งพึงการเปิ ดการบินระหว่างประเทศ และบริษัทก็
คาดหวังให้การท่องเทียวกลับมาดีขนึ A โดยเร็ว
ในส่ว นของมาตรการป้ อ งกัน การแพร่ร ะบาดของโรคโควิ ด ณ
ขณะนีไA ด้มีห น่ วยงานราชการประจําอยู่ท่าเรือของบริษั ท มีก าร
ตรวจอุณ หภูมิ ตรวจคัด กรอง การลงทะเบี ย น และการรัก ษา
ระยะห่าง
ในส่ว นแผนงานในอนาคตตามทีบริษั ทได้มีการนําเสนอขอการ
ออกหุ้น กู้ หนึ งในนัAน ก็ คื อ การขออนุญ าตทํา ท่า เที ยบเรือ เกาะ
พะลวย ซึง อยูใ่ นระหว่างการขออนุญาต ก็คาดว่าจะเป็ นช่องทางที
จะเสริมรายได้ในอนาคต
¾ คุณวิเชียร ปริตรมงคล (ผูถ้ ือหุน้ ) สอบถามว่า
¾ ผู้บริหาร ชีแA จงข้อสอบถามของผูถ้ ือหุน้ ดังนี A
1.บริษัทมีแผนงานในการพัฒนาธุ รกิจอย่างไรในปี 2563 และปี
1.แผนการพัฒนาธุรกิจในตอนนี A ทีเป็ นอุปสรรคเป็ นอย่างมากใน
2564
เรืองปั ญ หาการแพร่ร ะบาดโควิ ด ที ท าํ ให้การท่องเที ยวเสียหาย
อย่างมาก อย่างไรก็ดี ก็ตอ้ งทําการตลาดภายในประเทศเป็ นหลัก
2.ขอสอบถามความคืบหน้าของข่าวการเดินเรือในเส้นทางใหม่
และพัฒนาการให้บริการให้ดีขนึ A
2.บริษัทกําลังดําเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะ
พะลวย หากได้รับ ใบอนุญ าตคาดว่า จะทํา การก่อ สร้า งได้ใ นปี
2564
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¾ คุณสิริ ประสมศักดิX (ผูถ้ ือหุน้ ) สอบถามว่า
¾ ผู้บริหาร ชีแA จงข้อสอบถามของผูถ้ ือหุน้ ดังนี A
บริษัท ย่อยที ให้บ ริการเดินรถ ขาดทุน อย่า งต่อเนือง ยังมีความ
ฝ่ ายบริหารพิจารณาแล้วว่าผลประกอบการยังเป็ นที น่าพอใจ ช่วง
จําเป็ นทีจะต้องให้บริการหรือไม่ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
ทีผ ่านมานักท่องเทียวชาวไทยเริม มาใช้บริการเพิมมากขึนA กว่าเดิม
ทีมีแต่ชาวต่างชาติ การให้บริการเดินรถเป็ นการช่วยเสริมให้การ
ท่องเทียวของบริษั ทครบวงจรมากขึนA และมีก ารเชือมต่อกับ รถ
พันธมิตรของบริษัทไปยังหลายๆจังหวัดทางภาคใต้ บริษัทคาดการ
ว่าหากการท่องเทียวดีขึนA สายการบินสามารถบินได้เหมือนเดิม
ธุรกิจเดินรถของบริษัทจะดีขนึ A
¾ คุณวันทนา แพรธํารงกุล (ผูถ้ ือหุน้ ) สอบถามว่า
¾ ผู้ บ ริ ห าร ขอขอบคุณ ข้อ เสนอแนะดัง กล่า ว และนํา ข้อ เสนอ
ดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอเสนอแนะให้บริษัททําการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้เพิม
มากขึนA

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดสอบถาม หรือเสนอข้อหารือใดเพิมเติม
ประธานฯ ได้ขอบพระคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุมกับบริษัท สิงทีผถู้ ือหุน้ ได้
กรุณาให้ความคิด ความเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เหล่านันA เพือได้พดู คุยหารือร่วมกันเพือสร้างความเข้าใจอัน เป็ นประโยชน์
เป็ น อย่า งยิ ง ที บ ริ ษั ท จะนํา ไปประกอบในการวางแนวทางการบริห ารธุ ร กิ จ ในอนาคต เพื อ พัฒ นาธุ ร กิ จ ของเราให้
เจริญก้าวหน้า ขอขอบพระคุณและขออนุญาตปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุมผูถ้ ือหุน้ เวลา 15.20 น.

(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
ประธานทีป ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563

(นายบัญญัติ แสงนิรตั น์)
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิมทุน
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน)
วันที 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ข้าพเจ้าบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RP”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครังA
ที 1/2564 เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตังA แต่เวลา 10:00 น. ถึง 13:00 น. เกียวกับการเพิมทุนและจัดสรรหุน้ เพิมทุน
ดังต่อไปนี A
1. การลดทุน / การเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเกียวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี A
1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 200,812,238 บาท เป็ น 200,811,609 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียน
ทียงั ไม่ได้ชาํ ระของบริษัทเป็ นจํานวนรวม 629 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 629 บาท
1.2 เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็ น 220,811,609 บาท โดยเป็ นการเพิมหุน้ จด
ทะเบียนของบริษัทเป็ นจํานวน 20,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท โดยเป็ น
การเพิมทุนในลักษณะดังนี A
มูลค่าทีต ราไว้
รวม
ประเภทหุน้
จํานวนหุ้น
การเพิมทุน
(บาทต่อหุน้ )
(บาท)
แบบกําหนดวัตถุประสงค์ หุน้ สามัญ
- ไม่มี ในการใช้เงินทุน
; แบบมอบอํา นาจทั ว ไป หุน้ สามัญ
20,000,000
1
20,000,000
(General Mandate)
2. การจัดสรรหุน้ เพิมทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

จํานวนหุ้น

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)

- ไม่มี -

-

-

ราคาขาย
(บาทต่อหุน้ )
-

วัน เวลา จอง
ซือ( และชําระเงิน
ค่าหุน้
-

หมายเหตุ
-

2.2 แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate)
วัน เวลา จอง
ซือ( และชําระเงิน
จัดสรรให้แก่
จํานวนหุ้น
หมายเหตุ
ค่าหุน้
ผูถ้ ือหุน้ เดิม
หุน้ สามัญ
ประชาชน
หุน้ สามัญ
บุคคลในวงจํากัด
หุน้ สามัญ
20,000,000
-/1
-/1
หมายเหตุ: /1 การจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการจัดสรรให้แก่บคุ คลทีมีความเกียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ งการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน
ราคาขาย
(บาทต่อหุน้ )

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)
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พ.ศ. 2546 รวมทังA ราคาทีจะเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจํากัดต้องไม่เข้าข่ายเป็ นราคาตําตามเกณฑ์ราคาของสํานักงาน
ก.ล.ต. ตามทีกาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจํากัด (รวมถึงฉบับทีแก้ไขเพิมเติม) และประกาศ สํานักงาน ก.ล.ต. ที สจ. 39/2551
เรือง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาด เพือการพิจารณาการเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ใน
ราคาตํา โดยราคาตลาดทีใช้ในการกําหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาไม่ตาํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลีย ถ่วงนําA หนักของ
หุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน ทําการติดต่อกัน
ก่อนวันแรกทีบริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด
ทังA นี A มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจ
พิจารณาเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ ได้ รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วัน
และเวลาทีเสนอขาย และรายละเอียดและเงือนไขต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว รวมทังA การลง
นามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้อง และการดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรทีเกียวเนืองกับการออกและ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนในครังA นี A โดยรวมถึงการนําหุน้ สามัญเพิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุน้ เพิมทุนดังกล่าวให้ดาํ เนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทีบริษัทจัดประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ในครังA ถัดไปหรือภายในวันทีกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งจัดมีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ในครังA
ถัดไป ทังA นี A แล้วแต่วา่ วันใดจะถึงก่อน
3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพือขออนุมัติการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันที 29 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม
โรงแรมเวโรนิกา้ ชันA ที 1 เลขที 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร โดยกําหนดรายชือ
ผูถ้ ือหุน้ ทีมีสทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ในวันที 9 มีนาคม 2564
4. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรเพิมทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเกียวจ้อง และเงือ นไขการขออนุ ญาต
(ถ้ามี)
4.1 บริษัทต้องได้รบั การอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
4.2 การดําเนินการยืนขอจดทะเบียนการเพิมทุนจดทะเบียน การเปลียนแปลงทุนชําระแล้ว รวมทังA การแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิตอ่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนําหุน้ สามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไปที
เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือประชาชน และ/หรือบุคคลในวงจํากัด เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเพิม
5.1 การลดทุนเพือตัดทุนจดทะเบียนทียงั มิได้ชาํ ระ และไม่ได้มีไว้เพือรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของ
บริษัท ซึง เป็ นไปตามการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายมหาชนจํากัด
5.2 การเพิมทุนเพือรองรับการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจํากัด
5.3 การเพิมทุนเพือนําเงินทีได้มาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี A
- เพือใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
- เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนทีเหลือ
6. ประโยชน์ทีบริษัทจะพึงได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
การขยายฐานเงินทุนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ รองรับการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย
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7. ประโยชน์ทีผู้ถอื หุ้นจะพึงได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
บริษัทจะนําเงินทีได้จากการเพิมทุนในครังA นีมA าใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ
เพือใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย มี
ผลการดําเนินทีดีขึนA รวมถึงเพิมศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในระยะยาว โดยผูถ้ ือหุน้ ทีถือหุน้
สามัญทีเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจํากัดจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัททุกประการ และมีสิทธิในการได้รบั
เงินปั นผลจากการดําเนินงานเท่ากับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท นับจากวันทีมีรายชือปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ทีได้ยืนขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว
8. รายละเอียดอืนใดทีจาํ เป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุ มัติการเพิมทุน/
จัดสรรหุ้นเพิมทุน
- ไม่มี –
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิมทุน/จัดสรรหุน้ เพิมทุน
ขั(นตอนการดําเนินการ
วัน เดือน ปี
วันประชุมคณะกรรมการครังA ที 1/2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
9 มีนาคม 2564
2564 (Record Date)
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
29 เมษายน 2564
วันจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท กับ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
การเสนอขายหุน้ แบบมอบอํานาจทัวไปให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือประชาชน และ/ ภายใน 12 เดือน นับจากวันประชุม
หรือบุคคลในวงจํากัด
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถA กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ ชโยภาส)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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รายละเอียดสําคัญ
ผูท้ ีได้รบั เสนอชือเพือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ง
อายุ

:
:
:

นายชาตรี ศิริพานิชกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
73 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 2538
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ ่น 100/2013
ประวัติการทํางาน
ปี 2560 – ปั จจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปั จจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ปี 2556 – ปั จจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน
บริษัทจดทะเบียนอืน
:
บริษัท ออลล์อนิ สไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
:
-ไม่มี –
กิจการอืน ทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
-ไม่มี –
ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุน้ ในบริษัท
:
-ไม่มี –
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ :
-ไม่มี –
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
:
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :
การประชุมคณะกรรมการบริหาร :

ประชุม 9 ครั(ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั(ง (คิดเป็ น 100%)
ประชุม 4 ครั(ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั(ง (คิดเป็ น 100%)
-ไม่มี –

ในกรณีทีดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระ
ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนีกA ับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผา่ นมา
1. ไม่เป็ น กรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีปรึกษาทีไ ด้รับเงินเดือนประจํา
2. ไม่เป็ น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย
3. ไม่มี ความสัมพันธทางธุรกิจทีม ีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระ
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รายละเอียดสําคัญ
ผูท้ ีได้รบั เสนอชือเพือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ง
อายุ

:
:
:

นายวงศกร พิธุพันธ์
กรรมการบริษัท
61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม Strategic CFO รุ ่นที 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Seminar Investment Promotion ประเทศญีปุ่น
The Business management in the Pacific Basin Corporation ประเทศญีปุ่น
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2562 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อบรมแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดขี อง SME รุ ่นที 2/2013
ประวัติการทํางาน
ปี 2560 – 2561
ปี 2555 – 2560

CFO บริษัท ชาร์เตอร์สแควร์โฮลดิง( จํากัด
ผู้อาํ นวยการฝ่ ายอาวุโส ธนาคารธนชาต

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน
บริษัทจดทะเบียนอืน
:
-ไม่มี –
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
:
-ไม่มี –
กิจการอืน ทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี –
ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุน้ ในบริษัท : ถือหุน้ 76,781 หุ้น คิดเป็ น 0.03% ของจํานวนหุน้ ทีมสี ิทธิออกเสียงทั(งหมดของบริษัท
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ : -ไม่มี –
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการบริหาร

:
:
:

ประชุม 9 ครั(ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั(ง (คิดเป็ น 77.77%)
-ไม่มี –
-ไม่มี –
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รายละเอียดสําคัญ
ผูท้ ีได้รบั เสนอชือเพือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ง
อายุ

:
:
:

นายอภิชนม์ ชโยภาส
กรรมการบริษัท
32 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ ่น 104/2013
ประวัติการทํางาน
ปี 2560 – ปั จจุบัน
ปี 2559 – ปั จจุบัน
ปี 2559 – ปั จจุบัน
ปี 2555 – ปั จจุบัน
ปี 2555 – ปั จจุบัน
ปี 2555 – ปั จจุบัน
ปี 2555 – ปั จจุบัน
ปี 2555 – ปั จจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท จัดหางาน อาร์พีจอ๊ บ จํากัด
บริษัท อาร์พี ทราสปอร์ตเทชัน จํากัด
บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จํากัด
บริษัท พลังงานราชา จํากัด
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จํากัด
บริษัท ราชาเฟอร์รีพัฒนา จํากัด
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีองิ( ทัวร์ จํากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน
บริษัทจดทะเบียนอืน
:
-ไม่มี –
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
: บริษัท จัดหางาน อาร์พีจ๊อบ จํากัด
บริษัท อาร์พี ทราสปอร์ตเทชัน จํากัด
บริษัท เจ้าพระยาลอด์จ จํากัด
บริษัท พลังงานราชา จํากัด
บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จํากัด
บริษัท ราชาเฟอร์รีพัฒนา จํากัด
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีองิ( ทัวร์ จํากัด
กิจการอืน ทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี –
ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุน้ ในบริษัท : ถือหุน้ 5,522,343 หุ้น คิดเป็ น 2.75% ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทั(งหมดของบริษัท
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ : บุตรนายอภิชาติ ชโยภาส
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการบริหาร

: ประชุม 9 ครัง( เข้าร่วมประชุม 8 ครั(ง (คิดเป็ น 88.88%)
:
-ไม่มี –
: ประชุม 46 ครั(ง เข้าร่วมประชุม 43 ครั(ง (คิดเป็ น 93.47%)
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ข้อบังคับบริษัททีเกียวข้องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
หมวดที P การประชุมผู้ถอื หุน้
ข้อ ~.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ ดือนนับแต่วนั สินA สุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้าของ
จํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ทงัA หมดหรือ ผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีสบิ ห้าคนซึง มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง ในสิบของจํานวน
หุน้ ทีจาํ หน่ายได้ทงัA หมดจะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็
ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว ซึง คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุน้ ภายในหนึง เดือนนับแต่วนั ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จดั ขึนA ณ ท้องทีอนั เป็ นทีตงัA สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือทีอืนใด
ตามทีคณะกรรมการจะกําหนด

ข้อ ~.

ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที วันเวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรืองทีจะเสนอเพือ
ทราบ เพืออนุมตั ิ หรือเพือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทังA ความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือ
หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน
สามวันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน

ข้อ ~`.

ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ืนออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทําเป็ นหนังสือตาม
แบบทีนายทะเบียนกําหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานทีประชุมก่อน
ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ ~].

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีสิบห้าคน หรือไม่
น้อยกว่ากึงหนึง ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทังA หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง ในสามของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้
ทังA หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังA ใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึงชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอการประชุมนันA เป็ น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นันA มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังA หลังนีไA ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ ~.

ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึง
ชัวโมงให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าทีได้ให้ผถู้ ือหุน้ ซึง มาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึง เป็ นประธานในทีประชุม

ข้อ ^.

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุน้ หนึงมีหนึง คะแนน เว้นแต่กรณีทีบริษัทได้ออกหุน้ บุรมิ สิทธิและกําหนดให้มีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้ สามัญ
มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นันA ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนA อีกเสียงหนึง เป็ นเสียงชีขA าด
ในกรณีดงั ต่อไปนี A ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข องจํานวนเสียงทังA หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังA หมดหรือบางส่วนทีสาํ คัญให้แก่บคุ คลอืน
การซือA หรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
การทํา การแก้ไข หรือการเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททังA หมด หรือบางส่วนทีสาํ คัญ
การมอบหมายให้บคุ คลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
การเพิมทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุน้ กู้
การควบหรือเลิกบริษัท
การปรับโครงสร้างหนี A โดยการออกหุน้ ใหม่เพือชําระหนีแA ก่เจ้าหนีตA ามโครงการแปลงหนีเA ป็ นทุน

ข้อ b. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี A
(b)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงว่าในรอบปี ทีผ่านมากิจการของบริษัทได้
จัดการไป
(_)
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(~)
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร (ถ้ามี)
()
เลือกตังA กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
()
แต่งตังA ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
()
กิจการอืนๆ
หมวดที T คณะกรรมการ
ข้อ b].

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทกุ ครังA ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยหนึง ในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสดุ กับหนึง ในสาม
อนึง กรรมการทีออกตามวรรคหนึง ชอบทีจะได้รบั การแต่งตังA เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้อีก หากทีประชุมได้เลือก
เข้าดํารงตําแหน่งใหม่อีกครังA กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนันA ให้
จับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสดุ นันA เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง

ข้อ __.

ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่
น้อยกว่าสามในสีของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของ
จํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

ข้อ _~.
ข้อ ~.

ข้อ _.

กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ปของเงินเดือน เงินรางวัล เบียA ประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอืน ตามข้อบังคับหรือตามทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึงอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน หรือวาง
เป็ นหลักเกณฑ์ และกําหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงได้ และนอกจากนันA ให้
ได้รบั เบียA เลียA ง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึงได้รบั เลือกตังA ให้เป็ นกรรมการของ
บริษัทในอันทีจะได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะทีเป็ นลูกจ้างของบริษัท
หมวดที Q การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
รอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเริม ต้นในวันที b มกราคม และสินA สุดในวันที ~b ธันวาคมของทุกปี
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ข้อ ~.

บริษัทต้องจัดให้มีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนันA และต้องจัดทํางบ
ดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนอย่างน้อยครังA หนึง ในรอบ b_ เดือน อันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท

ข้อ .

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุน ณ วันสินA สุดของรอบปี บญ
ั ชี ของบริษัทเสนอต่อที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนนี A คณะกรรมการต้องจัดให้
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้

ข้อ .

คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใA ห้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
(b) สําเนางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนทีผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(_) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ

ข้อ .

ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครังA คราว ในเมือเห็นว่าบริษัทมี ผลกําไรสมควร
พอทีจะทําเช่นนี A และรายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทังA นีใA ห้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือ
หุน้ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันA ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันด้วย

ข้อ `.

บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ  ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจA ะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ b^ ของทุนจดทะเบียน
นอกจากเงินสํารองทีได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ลงมติเพือจัดสรรเงินไว้เป็ นทุน
สํารองอย่างอืนตามทีเห็นสมควร เพือดําเนินกิจการของบริษัทก็ได้
เมือได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริษัทอาจโอนเงินสํารองอืน หรือทุนสํารองตามวรรคหนึง หรือทุนสํารอง
ส่วนลําA มูลค่าหุน้ เพือชดเชยผลขาดทุนสะสมได้
การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสาม ให้หกั ชดเชยจากเงินสํารองอืนก่อน แล้วจึงหักจากทุนสํารองตามวรรคหนึง
และทุนสํารองส่วนลําA มูลค่าหุน้ ตามลําดับ

ข้อ ].

ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใด ๆ ของบริษัท

ข้อ .

ผูส้ อบบัญชีมีอาํ นาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอืนใดทีเกียวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนีสA ินของบริษัทในระหว่างเวลาทําการของบริษัท ในการนีใA ห้มีอาํ นาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผูด้ าํ รง
ตําแหน่งหน้าทีใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทังA ให้ชีแA จงข้ อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกียวกับการ
ดําเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 50.

ผูส้ อบบัญชีมีหน้าทีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัททุกครังA ทีมีการพิจารณา งบดุล บัญชีกาํ ไรขาดทุน
และปั ญหาเกียวกับบัญชีของบริษัท เพือชีแA จงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุ้ น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของ
บริษัททีผถู้ ือหุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังA นันA แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
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คําแนะนําในการประชุมผู้ถอื หุ้น
การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการด้วย
ระบบ Barcode ซึงบริษัทได้พิมพ์ Barcode ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ดังนันA เพือความสะดวกในการ
ลงทะเบียน ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทังA ผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมกับ
หนังสือมอบฉันทะทีจดั ส่งให้พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมมาด้วย
หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุ้น
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี A แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม
1. กรณีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทยหรือสัญชาติตา่ งประเทศ)
ผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจําตัวอย่างใดอย่างหนึง ดังนี A
- บัตรประจําตัวประชาชน
- บัตรประจําตัวข้าราชการ
- บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- หนังสือเดินทาง
- หรือบัตรประจําตัวอย่างอืนทีแสดงรูปถ่ายซึง ออกโดยหน่วยงานของราชการ
1.2 ผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นนิติบคุ คล (สัญชาติไทยหรือสัญชาติตา่ งประเทศ)
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของผูถ้ ือหุน้ ซึงเป็ นนิติบคุ คลไทย หรือนิติบคุ คลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้อง
แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลทีออกโดยนายทะเบียนหุน้ ส่วนบริษัท หรือหลักฐานอืนทีแสดงการเป็ น
นิติบคุ คล หรือสําเนาเอกสารดังกล่าวทีรบั รองสําเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน  เดือน) และผู้
มีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบคุ คลทีมาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบคุ คลและแสดงบัตร
ประจําตัวทีกาํ หนดไว้ในข้อ 1.1
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาอยูใ่ นประเทศไทย ให้ผรู้ บั มอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนีกA ่อนเข้าร่วมการประชุม
2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่งพร้อมหนังสือเชิ ญประชุม) ซึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
2.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในข้อ 1.1 )ของผูม้ อบฉันทะพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในข้อ 1.1 )ของผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2.2 กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาอยูต่ า่ งประเทศ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี A ก่อนเข้าร่วมการประชุม
2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่งพร้อมหนังสือเชิ ญประชุม) ซึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในข้อ 1.1 )ของผูม้ อบฉันทะพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในข้อ 1.1 )ของผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
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2.3 กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลซึงจดทะเบียนจัดตังA ในประเทศไทย ให้ผรู้ บั มอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี A ก่อนเข้า
ร่วมการประชุม
2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่งพร้อมหนังสือเชิ ญประชุม) ซึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลทีออกโดยนายทะเบียนหุน้ ส่วนบริษัท (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 
เดือน) ซึง รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจของนิติบคุ คลนันA
2.3.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในข้อ 1.1 ) ของผูม้ ีอาํ นาจของนิติบุคคล ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
2.3.4 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในข้อ 1.1 ) ของผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2.4 กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลซึง จดทะเบียนจัดตังA ในประเทศอืน ให้ผรู้ บั มอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี A ก่อนเข้าร่วม
การประชุม
2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่งพร้อมหนังสือเชิ ญประชุม) ซึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากร
แสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
2.4.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็ นนิติบคุ คล พร้อมหลักฐานว่าผูใ้ ดมีอาํ นาจลงนามมอบ
ฉันทะพร้อมการรับรองสําเนาถูกต้อง
2.4.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในข้อ 1.1 )ของผูม้ ีอาํ นาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง
2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.6 จะต้องให้สถานฑูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนันA หรือโนตารีพบั บริค หรือบุคคล
อืนทีมีอาํ นาจตามกฎหมายของประเทศทีนิติบคุ คลนันA ตังA อยูร่ บั รองการลงลายมือชือ
2.4.5 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในข้อ 1.1 )ของผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2.4.6 เอกสารใดทีมีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาไทยแนบมาด้วย
และให้ผมู้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบคุ คลนันA ลงนามความถูกต้องของคําแปล
2.5 การมอบฉันทะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตังA ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
ต้องแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี A
2.5.1 หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้ให้คสั โตเดียนเป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2.5.2 หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
2.6 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถ้ ือหุน้ ชาวต่างประเทศ ผูร้ บั มอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมือเริมเปิ ดลงทะเบียน
เพือให้ผตู้ รวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ
2.7 กรณี ผู้เ ข้า ร่ว มการประชุ ม มี ก ารแก้ไ ขคํา นํา หน้า ชื อ -ชื อ สกุ ล โปรดแสดงหลัก ฐานการเปลีย นแปลงดัง กล่า ว เพื อ
ประกอบการลงทะเบียนด้วย
2.8 บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตโดยเฉพาะผูม้ ีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมการประชุมเท่านันA
2.9 เพือให้ขนัA ตอนการลงทะเบียนเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่ง เอกสารมาเพือทําการตรวจสอบได้
ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันประชุม ทีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน) ทีอยู่ 281 ซอยสุทธิพงศ์
1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หากมีขอ้ สงสัยประการใดติดต่อ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02277-4488 ต่อ 505
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วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะโดยจัดทําขึนA ตามแบบทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาํ หนดไว้จาํ นวน 3
แบบดังนี A
- แบบ ก. เป็ นหนังสือมอบฉันทะแบบทัวไปซึง เป็ นแบบทีง่ายไม่ซบั ซ้อน
- แบบ ข. เป็ นหนังสือมอบฉันทะทีกาํ หนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะโดยละเอียดชัดเจน
- แบบ ค. เป็ นหนังสือมอบฉันทะทีใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตังA คัสโตเดียนในประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
ผูถ้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังต่อไปนี A
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเท่านันA โดยผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และ
แต่งตังA ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทงัA แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.
แบบใดแบบหนึง ก็ได้ ส่วนผูถ้ ือหุน้ นอกจากนันA จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง เท่านันA
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงตามวัตถุประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ โดยให้ระบุชือพร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผถู้ ือหุน้
ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยทําเครือ งหมาย หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยทํา
เครือ งหมาย หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยทําเครือ งหมายถูก หน้าชื อกรรมการอิสระตามทีบริษัทระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าเพือให้ถกู ต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทังA นี A บริษัทได้อาํ นวยความ
สะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะทีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน) ทีอยู่ 281 ซอย
สุทธิพงศ์ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หรือนําไปแสดงแก่เจ้าหน้าที ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริมการ
ประชุมในวันประชุม
ทังA นี A ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการลงคะแนนได้
และผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหูน้ ทีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนทีตนถืออยู่
ได้ เว้นแต่เป็ นคัสโตเดียนทีผถู้ ือหุน้ ซึงเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและได้รบั การแต่งตังA เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบ
อํานาจ ค.
การลงคะแนนเสียง
1. วาระทัวไป
1.1 ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผูถ้ ือหุน้ รายหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนถือ โดยถือว่าหนึงหุน้ เท่ากับหนึง
เสียง
1.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นบั หนึงเสียงต่อหนึงหุน้ ซึงผูถ้ ือหุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
1.3 ในกรณีทีผถู้ ือหุน้ มีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรืองอันใด ผูถ้ ือหุน้ จะออกเสียงลงคะแนนในเรืองนันA มิได้ นอกจากออก
เสียงลงคะแนนเลือกตังA กรรมการ
1.4 ในกรณี ปกติให้ถือเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนA อีกเสียงหนึง เป็ นเสียงชีขA าด
43/62

สิงทีแนบมาด้วย 6
คําแนะนําในการประชุมผูถ้ ือหุน้
4/4

2. วาระเลือกตังA กรรมการ
2.1 ผูถ้ ือหุน้ จะใช้สทิ ธิออกเสียงเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่ทงัA นีตA อ้ งไม่เกินจํานวนกรรมการทีจะ
พึงเลือกตังA ในครังA นันA
2.2 ในกรณีทีผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึงคนเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธลงคะแนนเสียงให้แก่บคุ คลแต่ละ
ท่านนันA ได้เท่ากับจํานวนคะแนนเสียงทีตนมีอยู่ ทังA นี A ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
2.3 บุคคลซึงได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตังA เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีพึงจะ
เลือกตังA ในครังA นันA ในกรณีบคุ คลซึง ได้รบั เลือกตังA ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีพึงเลือกตังA ใน
ครังA นันA ให้ประธานทีประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีขA าดเพือให้ได้จาํ นวนกรรมการทีพงึ เลือกตังA ในครังA นันA
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ข้อมูลกรรมการอิสระเพือพิจารณาเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
65 ปี

ชือ-นามสกุล :
ตําแหน่ง
:
อายุ
:
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New York University
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี A
Role of Chairman Program (RCP) รุ ่น 39/2016
Audit Committee Program (ACP) รุ ่น 40/2012
Director Certification Program (DCP) รุ ่น 108/2008
Director Accreditation Program (DAP) รุ ่น 26/2004

ประสบการณ์ทาํ งาน และ/หรือตําแหน่งทีสาํ คัญ
ตั(งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน)
ตั(งแต่ 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตั(งแต่ 2554 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั(งแต่ 2554 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ตั(งแต่ 2540 กรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน
บริษัทจดทะเบียนอืน
:
บริษัททีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
:
กิจการอืน ทีอาจทําให้เกิด
:
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี –
-ไม่มี –
ไม่มีการดํารงตําแหน่ง

ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุน้ ในบริษัท
:
-ไม่มี การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/

:

-ไม่มี –

ในกรณีทดี าํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระ
ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนีกA ับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผา่ นมา
1. ไม่เป็ น กรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีปรึกษาทีไ ด้รับเงินเดือนประจํา
2. ไม่เป็ น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย
3. ไม่มี ความสัมพันธทางธุรกิจทีม ีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระ
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สิงทีแนบมาด้วย 8
แผนทีสถานทีประชุม

สถานทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดี ที 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชัน( ที 1 เลขที 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
แผนทีโ รงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์
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·É¸Én ¤µoª¥
®´º°¤°´³

· °µ¦
Â¤r 
ŚŘµ





Ã¦Än
Á¦ºÉ°®¤µ¥
3 ®oµºÉ°¼¦o ´

¤°´³Á¡¸¥
ºÉ°Á¸¥ª

Â®´º°¤°´³Â Â´ÉªÅ¹É ÁÈ Â¸É nµ¥Å¤n´o° 
oµ¥¦³µ«¦¤¡´µ»¦·µ¦oµÁ¦ºÉ°Îµ®Â®´º°¤°´³ ´¸É  ¡«
................................................................

Á ¸¥¸É.............................
ª´¸ÉÁº°¡«
µo ¡Áoµ ...........................................
´µ·°¥¼nµo Á¨ ¸É.....................
Îµ¨Â ª .................................................
°ÎµÁ£°Á ´®ª´¦®´Å¦¬¸¥r  .............................
ÁÈ ¼o º°®»o °¦·¬´nµÁ¦º°¦µµÁ¢°¦r¦É¸ Îµ´ ¤®µ Ã¥º°®»o Îµª´Ê ·Ê ¦ª¤®»o Â¨³°°
Á¸¥¨³ÂÅoÁnµ´Á¸¥´¸ Ê 
°¤°´³Ä®o
 ºÉ°°µ¥» ¸ 
°¥¼nµo Á¨ ¸ÉÎµ¨Â ª 
°ÎµÁ£°Á ´®ª´¦®´Å¦¬¸¥r 
 ºÉ°«µ¦µµ¦¥r¡Á· «¬°´¦µ«»°µ¥»¸ 
°¥¼nµo Á¨ ¸É-°¥¨µ¡¦oµªÂ ª´¦Á¬¤.
Á »´¦´®ª´¦»Á¡¤®µ¦




®¹ÉÄÁ¡¸¥Á¸¥ªÁÈ ¼Âo  ° µo ¡ÁoµÁ¡ºÉ°Á µo ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÂ µo ¡ÁoµÄµ¦¦³»¤µ¤´
¼o º°®»o ¦³Îµ¸ Äª´¡§®´¸¸ÉÁ¤¬µ¥Áª¨µÃ¦Â¦¤ÁªÃ¦·µo Á¦·Áor´Ê ¸ÉÁ¨ ¸É
¦´µ£·Á¬Â ª¦´µ£·Á¬Á ·Â¦» Á¡¤®µ¦®¦º°¸É³¡¹Á¨ºÉ°ÅÄª´Áª¨µÂ¨³µ¸É°Éºoª¥

·µ¦Ä¸É¦¼o ´ ¤°´³¦³ÎµÅÄµ¦¦³»¤´Ê Ä®oº°Á¤º°ªnµ µo ¡ÁoµÅo¦³ÎµÁ°»¦³µ¦


¨ºÉ°¼¤o °´³
 

¨ºÉ°¼¦o ´ ¤°´³
 
®¤µ¥Á®»
¼o º°®»o ¸É¤°´³³o°¤°´³Ä®o¦¼o ´ ¤°´³Á¡¸¥¦µ¥Á¸¥ªÁÈ ¼Áo µo ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÅ¤nµ¤µ¦
ÂnÂ¥Îµª®»o Ä®o¦¼o ´ ¤°´³®¨µ¥Á¡ºÉ°Â¥µ¦¨³ÂÁ¸¥Åo
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·É¸Én ¤µoª¥
®´º°¤°´³

· °µ¦
Â¤r 
ŚŘµ

Â®´º°¤°´³Â 
Â¸É µÎ ®¦µ¥µ¦nµÇ¸É ³¤°´³¸¨É ³Á°¸¥´Áµ¥´ª 
oµ¥¦³µ«¦¤¡´µ»¦·µ¦oµÁ¦ºÉ°Îµ®Â®´º°¤°´³ ´¸É  ¡«
................................................................

Á ¸¥¸É
ª´¸ÉÁº°¡«
µo ¡Áoµ ......................................................
´µ·°¥¼nµo Á¨ ¸É ........................................
Îµ¨Â ª
°ÎµÁ£°Á ´®ª´¦®´Å¦¬¸¥r  .............................
ÁÈ ¼o º°®»o °¦·¬´nµÁ¦º°¦µµÁ¢°¦r¦É¸ Îµ´ ¤®µ Ã¥º°®»o Îµª´Ê ·Ê ¦ª¤®»o Â¨³°°
Á¸¥¨³ÂÅoÁnµ´Á¸ ¥´¸Ê
°¤°´³Ä®o
 ºÉ°°µ¥» ¸ 
°¥¼nµo Á¨ ¸ÉÎµ¨Â ª 
°ÎµÁ£°Á ´®ª´¦®´Å¦¬¸¥r 
 ºÉ°«µ¦µµ¦¥r¡Á· «¬°´¦µ«»°µ¥»¸ 
°¥¼nµo Á¨ ¸É-°¥¨µ¡¦oµªÂ ª´¦Á¬¤.
Á »´¦´®ª´¦»Á¡¤®µ¦





Ã¦Än
Á¦ºÉ°®¤µ¥
3 ®oµºÉ°¼¦o ´

¤°´³Á¡¸¥
ºÉ°Á¸¥ª



®¹ÉÄÁ¡¸¥Á¸¥ªÁÈ ¼Âo  ° µo ¡ÁoµÁ¡ºÉ°Á µo ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÂ µo ¡ÁoµÄµ¦¦³»¤µ¤´
¼o º°®»o ¦³Îµ¸  Äª´¡§®´¸¸É Á¤¬µ¥Áª¨µÃ¦Â¦¤ÁªÃ¦·µo Á¦·Áor´Ê ¸ÉÁ¨ ¸É
¦´µ£·Á¬Â ª¦´µ£·Á¬Á ·Â¦» Á¡¤®µ¦®¦º°¸É³¡¹Á¨ºÉ°ÅÄª´Áª¨µÂ¨³µ¸É°Éºoª¥


  µo ¡Áoµ °¤°´³Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³ÂÂ µo ¡ÁoµÄµ¦¦³»¤¦´Ê ¸Ê ´¸ Ê
ªµ¦³¸É ¡·µ¦µ¦´¦°¦µ¥µµ¦¦³»¤µ¤´¼o º°®»o ¦³Îµ¸  
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥




ªµ¦³¸É ¡·µ¦µ¦´¦µ¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´¦³Îµ¸  
Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¦´¦µ¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´²Ä¦°¸  Â¨³¦µ¥µ °³¦¦¤µ¦Â µo ¡Áoµ


ªµ¦³¸É ¡·µ¦µ°»¤´ · µ¦Á·¦³Îµ¸ ·Ê »ª´¸É´ªµ¤
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
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·É¸Én ¤µoª¥
®´º°¤°´³


ªµ¦³¸É ¡·µ¦µ°»¤´ · µ¦µ¦´¦¦ÎµÅ¦»·Á¡ºÉ°ÁÈ »Îµ¦°µ¤®¤µ¥Â¨³nµ¥Á·´ ¨Îµ®¦´¨µ¦
ÎµÁ·µ °¦·¬´¦³Îµ¸ 
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
ªµ¦³¸É ¡·µ¦µÁ¨º°´Ê ¦¦¤µ¦Â¦¦¤µ¦¸É¦Îµ®°°µ¤ªµ¦³
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
 µ¦Ân´Ê ¦¦¤µ¦´Ê »
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥


µ¦Ân´Ê ¦¦¤µ¦ÁÈ ¦µ¥»¨
 µ¥µ¦¸«·¦¡· µ·¦
Á®Èoª¥
 µ¥ª«¦¡·»¡´ r
Á®Èoª¥
 µ¥°£·¤rÃ¥£µ
Á®Èoª¥


Å¤nÁ®Èoª¥

°°Á¸¥

Å¤nÁ®Èoª¥

°°Á¸¥

Å¤nÁ®Èoª¥

°°Á¸¥



ªµ¦³¸É ¡·µ¦µÎµ®nµ°Â¦¦¤µ¦¦·¬´¦³Îµ¸ 
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥



ªµ¦³¸É ¡·µ¦µÂn´Ê ¼o °´¸Â¨³Îµ®nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦°´¸¦³Îµ¸  
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥




ªµ¦³¸É ¡·µ¦µ°»¤´ · µ¦¨»³Á¸¥
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥




ªµ¦³¸É ¡·µ¦µ°»¤´ Ä· ®oÂoÅ ®´º°¦·®r· °¦·¬´ °o Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´µ¦¨»³Á¸¥
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
Á®Èoª¥

ªµ¦³¸É ¡·µ¦µ°»¤´ Á· ¡·É¤»³Á¸¥ °¦·¬´Â¤°°Îµµ´ÉªÅ *HQHUDO0DQGDWH 
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
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·É¸Én ¤µoª¥
®´º°¤°´³




ªµ¦³¸É ¡·µ¦µ°»¤´ Ä· ®oÂoÅ ®´º°¦·®r· °¦·¬´ °o ŜÁ¡ºÉ°Ä®o°¨o°´µ¦Á¡·É¤»³Á¸¥
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
ªµ¦³¸É ¡·µ¦µÂ¨³°»¤´ · µ¦´¦¦®»o µ¤´Á¡·É¤»Îµª®»o 
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
ªµ¦³¸É ¡·µ¦µ°»¤´ · µ¦°°Â¨³Á° µ¥®»o ¼o °¦·¬´
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
ªµ¦³¸É ¡·µ¦µÁ¦ºÉ°°ºÉÇ oµ¤¸ 
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥



 µ¦¨³ÂÁ¸ ¥ °¼o¦ ´ ¤°´ ³Äªµ¦³Ä¸É Å ¤nÁ È  Åµ¤¸É ¦ ³»ÅªoÄ ®´ º ° ¤°´ ³¸ ÊÄ ®oº ° ªnµ µ¦
¨³ÂÁ¸¥´Ê Å¤n¼ o°Â¨³Å¤nÄnÁÈ µ¦¨³ÂÁ¸¥ ° µo ¡ÁoµÄµ³¼o º°®»o 
 Ä¦¸É¸ µo ¡ÁoµÅ¤nÅo¦³»ªµ¤¦³rÄµ¦°°Á¸¥¨³ÂÄªµ¦³ÄÅªo®¦º°¦³»ÅªoÅ¤n´ Á®¦º°Ä¦¸É¸¸É
¦³»¤¤¸µ¦¡·µ¦µ®¦º°¨¤·ÄÁ¦ºÉ°Ä°Á®º°µÁ¦ºÉ°¸É¦³»Åªo µo o¦ª¤¹¦¸É¸¤¸µ¦ÂoÅ Á¨¸É¥Â¨®¦º°
Á¡·É¤Á·¤ °o ÁÈ¦·¦³µ¦ÄÄ®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
·µ¦Ä¸É¼¦o ´¤°´³Åo¦³ÎµÅÄµ¦¦³»¤ÁªoÂn¦¸ É¸¼o¦´ ¤°´³Å¤n°°Á¸¥µ¤¸É oµ¡Áoµ¦³»Ä
®´º°¤°´³Ä®oº°Á¤º°ªnµ µo ¡ÁoµÅo¦³ÎµÁ°»¦³µ¦



¨ºÉ°¼¤o °´³
 




¨ºÉ°¼¦o ´ ¤°´³ 
 
®¤µ¥Á®»
ř ¼o º°®»o ¸É¤°´³³o°¤°´³Ä®o¦¼o ´ ¤°´³Á¡¸¥¦µ¥Á¸¥ ªÁÈ ¼Áo µo ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÅ¤n
µ¤µ¦ÂnÂ¥Îµª®»o Ä®o¦¼o ´ ¤°´³®¨µ¥Á¡ºÉ°Â¥µ¦¨³ÂÁ¸¥Åo
Ś ¼o º°®»o ³o°¤°´³Ánµ´Îµª¸É¦³»ÅªoÄ °o  Ś Ã¥Å¤nµ¤µ¦³¤°´³Á¡¸¥µnªo°¥ªnµÎµª
¸É¦³»Åªo Ś Åo
śÄ¦¸ É¸¤¸ªµ¦³¸É³¡·µ¦µÄµ¦¦³»¤¤µªnµªµ¦³¸É¦³»Åªo µo o¼¤o °´³µ¤µ¦¦³»Á¡·É¤Á·¤ÅoÄÄ
¦³Îµn°Â®´º°¤°´³Â µ¤Â
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·É¸Én ¤µoª¥
®´º°¤°´³


Ä¦³Îµn°Â®´º°¤°´³Â 
µ¦¤°´³Äµ³ÁÈ ¼o º°®»o °¦·¬´nµÁ¦º°¦µµÁ¢°¦r¦É¸ Îµ´ ¤®µ 
Äµ¦¦³» ¤ µ¤´  ¼o º ° ®»o  ¦³Î µ ¸  Äª´  ¡§®´  ¸  ¸É  Á¤¬µ¥Áª¨µ
Ã¦Â¦¤ÁªÃ¦·µo Á¦·Áor´Ê ¸ÉÁ¨ ¸É¦´µ£·Á¬Â ª¦´µ£·Á¬Á ·Â¦» Á¡¤®µ¦®¦º°¸É
³¡¹Á¨ºÉ°ÅÄª´Áª¨µÂ¨³µ¸É°Éºoª¥


ªµ¦³¸ÉÁ¦ºÉ° ...................
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥

ªµ¦³¸ÉÁ¦ºÉ° ...................
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
ªµ¦³¸ÉÁ¦ºÉ° ...................
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥

ªµ¦³¸ÉÁ¦ºÉ° ...................
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥

¨ºÉ°¼¤o °´³
 

¨ºÉ°¼¦o ´ ¤°´³ 
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·É¸Én ¤µoª¥
®´º°¤°´³

· °µ¦
Â¤r 
ŚŘµ







Ã¦Än
Á¦º°É ®¤µ¥
3 ®oµºÉ°
¼¦o ´ ¤°
´³Á¡¸¥ºÉ°
Á¸¥ª

Â®´º°¤°´³Â
 Â¸ÄÉ oÁ¡µ³¦¸¼o°º ®»oÁÈ ¼o¨»nµ¦³Á«Â¨³Ân´ÊÄ®o´ÃÁ¸¥ &XVWRGLDQ 
Ä¦³Á«Å¥ÁÈ ¼o¦´ µÂ¨³¼Â¨®»o 
oµ¥¦³µ«¦¤¡´µ»¦·µ¦oµÁ¦ºÉ°Îµ®Â®´º°¤°´³ ´¸É  ¡«
................................................................ 
Á ¸¥¸É
ª´¸ÉÁº°¡«
µo ¡Áoµ ....................................
Îµ´µ´Ê °¥¼nÁ¨ ¸É
Îµ¨Â ª°ÎµÁ£°Á  .................................
´®ª´¦®´Å¦¬¸¥r Äµ³¼o ¦³°» ¦·ÁÈ ¼¦o ´ µ
Â¨³¼Â¨®»o  &XVWRGLDQ Ä®o´ ..............................
ÁÈ ¼o º°®»o °¦·¬´nµÁ¦º°¦µµÁ¢°¦r¦É¸ Îµ´ ¤®µ Ã¥º°®»o Îµª´Ê ·Ê ¦ª¤®»o Â¨³
°°Á¸¥¨³ÂÅoÁnµ´Á¸¥´¸ Ê
°¤°´³Ä®o
 ºÉ°°µ¥» ¸ 
°¥¼nµo Á¨ ¸ÉÎµ¨Â ª 
°ÎµÁ£°Á ´®ª´¦®´Å¦¬¸¥r 
 ºÉ°«µ¦µµ¦¥r¡Á· «¬°´¦µ«»°µ¥»¸ 
°¥¼nµo Á¨ ¸É-°¥¨µ¡¦oµªÂ ª´¦Á¬¤.
Á »´¦´®ª´¦»Á¡¤®µ¦




®¹ÉÄÁ¡¸¥Á¸¥ªÁÈ ¼Âo  ° µo ¡ÁoµÁ¡ºÉ°Á µo ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÂ µo ¡ÁoµÄµ¦¦³»¤µ¤´
¼o º°®»o ¦³Îµ¸ Äª´¡§®´¸¸ÉÁ¤¬µ¥Áª¨µÃ¦Â¦¤ÁªÃ¦·µo Á¦·Áor´Ê ¸ÉÁ¨ ¸É
¦´µ£·Á¬Â ª¦´µ£·Á¬Á ·Â¦» Á¡¤®µ¦®¦º°¸É³¡¹Á¨ºÉ°ÅÄª´Áª¨µÂ¨³µ¸É°Éºoª¥








µo ¡Áoµ °¤°´³Ä®o¦¼o ´ ¤°´³Á µo ¦nª¤¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÄ¦´Ê ¸Ê ´¸ Ê
 ¤°´³µ¤Îµª®»o ´Ê ®¤¸Éº°Â¨³¤¸··°°Á¸¥¨³ÂÅo
 ¤°´³µnªº°
®»o µ¤´®»o Â¨³¤¸··°°Á¸¥¨³ÂÅoÁ¸¥
®»o »¦¤· ··®»o Â¨³¤¸··°°Á¸¥¨³ÂÅoÁ¸¥
¦ª¤··°°Á¸¥¨³ÂÅo´Ê ®¤Á¸¥
µo ¡Áoµ °¤°´³Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³ÂÂ µo ¡ÁoµÄµ¦¦³»¤¦´Ê ¸Ê ´¸ Ê



ªµ¦³¸É ¡·µ¦µ¦´¦°¦µ¥µµ¦¦³»¤µ¤´¼o º°®»o ¦³Îµ¸ 
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
ªµ¦³¸É ¡·µ¦µ¦´¦µ¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´¦³Îµ¸  
Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¦´¦µ¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´²Ä¦°¸  Â¨³¦µ¥µ °³¦¦¤µ¦Â µo ¡Áoµ
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·É¸Én ¤µoª¥
®´º°¤°´³


ªµ¦³¸É ¡·µ¦µ°»¤´ · µ¦Á·¦³Îµ¸ ·Ê »ª´¸É´ªµ¤
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥


ªµ¦³¸É ¡·µ¦µ°»¤´ · µ¦µ¦´¦¦ÎµÅ¦»·Á¡ºÉ°ÁÈ »Îµ¦°µ¤®¤µ¥Â¨³nµ¥Á·´ ¨Îµ®¦´¨µ¦
ÎµÁ·µ °¦·¬´¦³Îµ¸ 
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
ªµ¦³¸É ¡·µ¦µÁ¨º°´Ê ¦¦¤µ¦Â¦¦¤µ¦¸É¦Îµ®°°µ¤ªµ¦³
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
 µ¦Ân´Ê ¦¦¤µ¦´Ê »
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
µ¦Ân´Ê ¦¦¤µ¦ÁÈ ¦µ¥»¨
 µ¥µ¦¸«·¦¡· µ·¦

Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
 µ¥ª«¦¡·»¡´ r
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
 µ¥°£·¤rÃ¥£µ
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥









ªµ¦³¸É ¡·µ¦µÎµ®nµ°Â¦¦¤µ¦¦·¬´¦³Îµ¸ 
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
ªµ¦³¸É ¡·µ¦µÂn´Ê ¼o °´¸Â¨³Îµ®nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦°´¸¦³Îµ¸  
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
ªµ¦³¸É ¡·µ¦µ°»¤´ · µ¦¨»³Á¸¥
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
ªµ¦³¸É ¡·µ¦µ°»¤´ Ä· ®oÂoÅ ®´º°¦·®r· °¦·¬´ °o Á¡ºÉ°Ä®o°¨o°´µ¦¨»³Á¸¥
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
Á®Èoª¥
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·É¸Én ¤µoª¥
®´º°¤°´³




ªµ¦³¸É ¡·µ¦µ°»¤´ Á· ¡·É¤»³Á¸¥ °¦·¬´Â¤°°Îµµ´ÉªÅ *HQHUDO0DQGDWH 
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
ªµ¦³¸É ¡·µ¦µ°»¤´ Ä· ®oÂoÅ ®´º°¦·®r· °¦·¬´ °o ŜÁ¡ºÉ°Ä®o°¨o°´µ¦Á¡·É¤»³Á¸¥
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
ªµ¦³¸É ¡·µ¦µÂ¨³°»¤´ · µ¦´¦¦®»o µ¤´Á¡·É¤»Îµª®»o 
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
ªµ¦³¸É ¡·µ¦µ°»¤´ · µ¦°°Â¨³Á° µ¥®»o ¼o °¦·¬´
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
ªµ¦³¸É ¡·µ¦µÁ¦ºÉ°°ºÉÇ oµ¤¸ 
  Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥



Ş µ¦¨³ÂÁ¸¥ °¼¦o ´ ¤°´³Äªµ¦³Ä¸ÉÅ¤nÁÈ Åµ¤¸É¦³»ÅªoÄ®´º°¤°´³¸ÄÊ ®oº°ªnµµ¦¨³ÂÁ¸¥
´Ê Å¤n¼ o°Â¨³Å¤nÄnÁÈ µ¦¨³ÂÁ¸¥ °¼o º°®»o 
ş Ä¦¸ É¸ oµ ¡Áoµ Å¤n Å o¦ ³» ªµ¤¦³rÄ µ¦°°Á¸ ¥ ¨³ÂÄªµ¦³ÄÅªo® ¦º ° ¦³»Å ªoÅ ¤n ´ Á®¦º ° Ä¦¸ É¸ 
¸É¦³»¤¤¸µ¦¡·µ¦µ®¦º°¨¤·ÄÁ¦ºÉ°Ä°Á®º°µÁ¦ºÉ°¸É¦³»Åªo µo o¦ª¤¹¦¸É¸¤¸µ¦ÂoÅ Á¨¸É¥Â¨®¦º°Á¡·É¤Á·¤
°o ÁÈ¦·¦³µ¦ÄÄ®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
·µ¦Ä¸É¦¼o ´ ¤°´³Åo¦³ÎµÅÄµ¦¦³»¤ÁªoÂn¦¸É¸¦¼o ´ ¤°´³Å¤n°°Á¸¥µ¤¸É µo ¡Áoµ¦³»Ä®´º°
¤°´³Ä®oº°Á¤º°ªnµ µo ¡ÁoµÅo¦³ÎµÁ°»¦³µ¦



¨ºÉ°¼¤o °´³
 


¨ºÉ°¼¦o ´ ¤°´³
 


¨ºÉ°¼¦o ´ ¤°´³
 


¨ºÉ°¼¦o ´ ¤°´³
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·É¸Én ¤µoª¥
®´º°¤°´³


®¤µ¥Á®»
 ®´º°¤°´³Â¸ÄÊ oÁ¡µ³¦¸¸É¼o º°®»o ¸É¦µºÉ°Ä³Á¸¥ÁÈ ¼¨o »nµ¦³Á«Â¨³Ân´Ê Ä®o´
ÃÁ¸¥ &XVWRGLDQ Ä¦³Á«Å¥ÁÈ ¼¦o ´ µÂ¨³¼Â¨®»o Ä®oÁnµ´Ê 
 ®¨´µ¸É°o Â¡¦o°¤´®´º°¤°´³º°
ř ®´º°¤°°Îµµµ¼o º°®»o Ä®o´ ÃÁ¸¥ &XVWRGLDQ ÁÈ ¼o µÎ Á·µ¦¨µ¤Ä®´º°¤°´³Â
Ś ®´º°¥º¥´ªnµ¼¨o µ¤Ä®´º°¤°´³ÂÅo¦´ °»µ¦³°»¦·´ÃÁ¸¥ &XVWRGLDQ 
 ¼o º°®»o ¸É¤°´³³o°¤°´³Ä®o¦¼o ´ ¤°´³Á¡¸¥¦µ¥Á¸¥ªÁÈ ¼Áo µo ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÅ¤n
µ¤µ¦ÂnÂ¥Îµª®»o Ä®o¦¼o ´ ¤°´³®¨µ¥Á¡ºÉ°Â¥µ¦¨³ÂÁ¸¥Åo
 ªµ¦³Á¨º°´Ê ¦¦¤µ¦µ¤µ¦Á¨º°´Ê ¦¦¤µ¦´Ê »®¦º°Á¨º°´Ê ¦¦¤µ¦ÁÈ ¦µ¥»¨
 Ä¦¸¸É¤¸ªµ¦³¸É³¡·µ¦µÄµ¦¦³»¤¤µªnµªµ¦³¸É¦³»Åªo µo o¼¤o °´³µ¤µ¦¦³»Á¡·É¤Á·¤ÅoÄÄ
¦³Îµn°Â®´º°¤°´³Âµ¤Â



55/62

·É¸Én ¤µoª¥
®´º°¤°´³



Ä¦³Îµn°Â®´º°¤°´³Â
µ¦¤°´³Äµ³ÁÈ ¼o º°®»o °¦·¬´nµÁ¦º°¦µµÁ¢°¦r¦É¸ Îµ´ ¤®µ 
Äµ¦¦³» ¤ µ¤´  ¼oº ° ®»o ¦³Îµ ¸ Äª´ ¡§®´ ¸  ¸É  Á¤¬µ¥ Áª¨µ
Ã¦Â¦¤ÁªÃ¦·µo Á¦·Áor´Ê ¸ÉÁ¨ ¸É¦´µ£·Á¬Â ª¦´µ£·Á¬Á ·Â¦» Á¡¤®µ¦®¦º°¸É
³¡¹Á¨ºÉ°ÅÄª´Áª¨µÂ¨³µ¸É°Éºoª¥


ªµ¦³¸ÉÁ¦ºÉ° ...................
   Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥


ªµ¦³¸ÉÁ¦ºÉ° ...................
   Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥
ªµ¦³¸ÉÁ¦ºÉ° ...................
   Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥


ªµ¦³¸ÉÁ¦ºÉ°................................................................
   Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸··¡·µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo» ¦³µ¦µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ´¸ Ê
Á®Èoª¥
Å¤nÁ®Èoª¥
°°Á¸¥



¨ºÉ°¼¤o °´³ 
 

¨ºÉ°¼¦o ´ ¤°´³ 
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·É¸Én ¤µoª¥
Â °¦´¦µ¥µ¦³Îµ¸ Â¦¼ Á¨n¤


Â °¦´¦µ¥µ¦³Îµ¸ Â¦¼Á¨n¤

ºÉ°»¨
µ¸É´ n


Á¨º°´£µ¬µ

£µ¬µÅ¥
£µ¬µ°´§¬



´Ê £µ¬µÅ¥Â¨³£µ¬µ°´§¬

Îµn¨´¦·¬´µÅ¦¬¸¥r µ¤¸É°¥¼n µo ¨nµ®¦º°·n° n µ¥´¨»´¤¡´rÃ¦«´¡r -n°®¦º°
HPDLOLU#UDMDIHUU\SRUWFRP¦·¬´³ÎµÁ·µ¦´n¦µ¥µ¦³Îµ¸ Ä®oµn n°Å










¦·¬´nµÁ¦º°¦µµÁ¢°¦r¦É¸ Îµ´ ¤®µ
n µ¥´¨»´¤¡´r
Á¨ ¸ÉŚŠř°µµ¦Ã¥£µ°¥»·¡«rř
Â ª¦´µ£·Á¬Á ·Â¦»Á¡¤®µ¦řŘŜŘŘ
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สิงทีสง่ มาด้วย bb
คําชีแA จงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และ
การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สําหรับ
ดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2563

คําชีแ( จงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี แทนการใช้แผ่น CD
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังA นี A บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน) ได้เปลีย นแปลงการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด
(QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี แทนการใช้แผ่น CD โดยมีเหตุผล ดังนี A
1. โดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ พัฒนาระบบเพือให้บริษัท
จดทะเบียนส่งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจําปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน QR Code เพือเพิมประสิทธิภาพ และ
อํานวยความสะดวกผูล้ งทุนให้เข้าถึงข้อมูลบริษัทจดทะเบียนได้สะดวกรวดเร็วตามเทคโนโลยีทีเปลีย นแปลงไป
2. เพือให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างสะดวก ผ่านสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ได้
ทุกทีทกุ เวลา
3. บริษัทได้ลงรายงานประจําปี ฉบับเต็มภาษาไทยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
4. เป็ นการลดค่าใช้จา่ ยในการผลิตและลดค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเอกสารของบริษัท และยังช่วยลดการใช้กระดาษ เพือ
อนุรกั ษ์สงิ แวดล้อมอีกด้วย
การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สําหรับดาวน์โหลด รายงานประจําปี 2563
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์ร ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบีย น
หลักทรัพย์ได้พฒ
ั นาระบบเพือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจําปี ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเรียกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามทีปรากฏในสิง ทีสง่ มาด้วย 2 (ใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ
TSD)) ตามขันA ตอนต่อไปนี A
สําหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน( ไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึนA มาด้านบน ให้กดทีขอ้ ความนันA เพือดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ : กรณีทีไม่มีขอ้ ความ (Notification) บนมือถือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถสแกน QR Code จาก แอปพลิเคชัน
(Application) อืน ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็ นต้น
สําหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขันA ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิม เพือน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพือดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
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สิงทีสง่ มาด้วย b_
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ติ นสําหรับ
เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
1/4

มาตรการและแนวทางปฏิบตั ติ นสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อ สุขภาพ และความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบตั ิตนในการ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2564 ทีจะจัดขึน( ในวันพฤหัสบดี ที 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเด้นท์ ชั(นที 1
เลขที 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี A
1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วม ประชุมด้วย
ตนเองและออกเสียงลงคะแนน
เพือเป็ นการป้องกันและลดโอกาสเสียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพือสุขอนามัยของผูถ้ ื อหุ้น
บริษัทฯขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานโดยไม่ตอ้ งติดแสตมป์ มายังบริษัทฯ ตามทีอยูด่ งั นี A
เลขานุการบริษัท
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน)
เลขที 281 อาคารชโยภาส ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2. บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้า โดยผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะส่งคําถามล่วงหน้า สามารถ
จัดส่งคําถามไปยังบริษัทล่วงหน้าผ่านช่องทางดังนี A
2.1 ส่งคําถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถอื หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี(
- ชือ – นามสกุล
- หมายเลขโทรศัพท์
- อีเมล
- จํานวนหุน้ ทีถือ
- คําถาม และวาระทีตอ้ งการจะส่งคําถาม
2.2 ช่องทางรองรับการส่งคําถาม
- ทางอีเมล์ถึง IR@rajaferryport.com หรือ law@rajaferryport.com
- ทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยสามารถส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ตามทีอยูด่ งั นี A
เลขานุการบริษัท
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน)
เลขที 281 อาคารชโยภาส ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2.3 ช่วงเวลาทีเปิ ดรับคําถาม
ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคําถามทีเกียวกับวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ตงัA แต่วนั ที 1 เมษายน 2564 ถึง วันที 28 เมษายน
2564
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2.4 การตอบคําถาม
บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคําถามทีได้รบั จากผูถ้ ือหุน้ ในทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เพือเปิ ดโอกาสให้ผู้
ถือหุน้ ท่านอืนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน
ทังA นี A บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตอบคําถาม ในกรณีคาํ ถามและข้อมูลของผูถ้ ือหุน้ ในข้อ 2.1 ไม่ครบถ้วน หรือไม่
ชัดเจน และเกินกําหนดช่วงเวลาทีเปิ ดรับคําถามในข้อ 2.3
3. กรณีทีผู้ถอื หุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯขอความร่วมมือและขอทําความเข้าใจมายังผู้
ถือหุ้นถึงแนวทางการดําเนินการจัดประชุมของบริษัท เพือป้ องกันและลดโอกาสเสียงต่อการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-S ดังนี(
3.1 บริษัทฯ จัดตังA จุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิรา่ งกายของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณ ด้านหน้าสถานทีจดั
ประชุม และขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน (Social Distancing)
อย่างน้อย b. เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน โดยในกรณีทีบริษัทฯ
พบผูท้ ีอยู่ในกลุม่ เสียง อันได้แก่ ผูท้ ีเดินทางกลับจากประเทศกลุม่ เสียงตามประกาศกระทรวงสาธารณะ เรือง
ท้องทีนอกราชอาณาจักรทีเป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชือA ไวรัส COVID-19 พ.ศ. _~ ลงวันที _
มีนาคม _~ หรือประเทศอืนๆ ทีบริษัทฯ เห็นว่าอาจมีความเสียง และยังไม่พน้ กําหนดระยะเวลา b วันนับ
จากวันกลับจากการเดินทาง ซึงรวมถึ งผูท้ ี ติดต่อใกล้ชิด กับบุคคลทีเดิ นทางไปหรือ กลับ จากกลุ่ม ประเทศ
ดังกล่าว และยังไม่พน้ กําหนดระยะเวลา b วันนับจากวันกลับจากการเดินทาง หรือผูท้ ีมีไข้ (มีอณ
ุ หภูมิตงัA แต่
~`. องศาเซลเซียสขึนA ไป) หรือมีอาการเกียวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีนาํA มูก เจ็บคอ หายใจ
เหนือยหอบ หรือมีอาการหรือข้อบ่งชีอA ืนใดทีอาจเป็ นเหตุสงสัยหรือมีความเสียงต่อการติดเชือA ไวรัส COVID-19
บริษัทฯขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ ทีอยูใ่ นกลุม่ เสีย งดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็ น
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน
3.2 ผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นงั โดยมีระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) ทีเหมาะสม โดยเว้น
ระยะห่างระหว่างเก้าอีอA ย่างน้อย b. เมตร เพือประโยชน์ในการติดตามกรณีเหตุการณ์ใดๆ ขึนA และเมือทีนงั ที
จัดเต็ม ท่านผูถ้ ือหุน้ ทีมาทีหลังและมิได้สาํ รองทีนงั ล่วงหน้าไว้จะไม่สามารถ เข้าพืนA ทีการประชุมเพิมเติมได้ โดย
บริษัทจะขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ ดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบริษัทฯเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน
3.3 เนืองจากการจัดทีนงั ในห้องประชุมตามคําสัง ศบค. ทําให้รองรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้นอ้ ยกว่า 50 ทีน งั ดังนันA
เมือทีนงั ทีจดั ให้เต็มแล้ว ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ จะไม่สามารถเข้าพืนA ทีประชุมเพิมเติมได้ (ใน
กรณีทีผถู้ ือหุน้ ทีมาด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้)
3.4 ผูถ้ ือหุน้ ทีผา่ นการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือ ในการปฏิบตั ิ
ตนดังนี A
1. ผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาทีเข้าร่วมประชุม
2. กรุณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบูห่ รือแอลกอฮอล์ลา้ งมือ
3. หลีกเลีย งการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จาํ เป็ น
4. หลีกเลีย งการใช้ สัมผัสสิง ของร่วมกับผูอ้ ืน
5. หากมีไข้ อาการไอ จามมีนาํA มูก เจ็บคอ หายใจเหนือยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ทา่ นออกจากห้อง
ประชุมทันที
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3.5 เพือลดความเสียงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จดั เตรียมไมโครโฟน หากท่านผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม บริษัทฯ
ขอความกรุ ณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษและนําใส่ก ล่องรับคําถาม โดยเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ จะ
จัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ในวันประชุม
3.6 ผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพือการคัดกรองโรคติดเชื อA ไวรัส
COVID-19 ในกรณีทีท่านปกปิ ดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่ าท่านกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. _] โดยผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุมต้องรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ได้
ดําเนินใช้สิทธิ ใดๆ เพือให้เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรการทีเกียวข้องของรัฐบาล ในกรณีทีผถู้ ือหุน้ ทีเข้าร่วม
ประชุมท่านใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด บริษัทขอความร่วมมือให้ผทู้ ี
เข้าร่วมประชุมดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน
3.7 บริษัทอนุญาตให้เฉพาะท่านผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะทีลงทะเบียนเท่านันA เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และไม่อนุญาต
ให้ผตู้ ิดตามเข้าห้องประชุม
3.8 บริษัทของดให้บริการอาหารและเครืองดืม และไม่อนุญาตให้รบั ประทานอาหารและเครืองดืมในบริเวณสถานที
ประชุม เพือป้องกันความเสีย งจากการแพร่ระบาดของเชือA ไวรัส
ทังA นี A หากสถานการณ์มีการเปลียนแปลง หรือมีประกาศทีเกียวข้องจากภาครัฐและส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้
ถือหุน้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rajaferryport.com หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ขอให้ทา่ นติดตามผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
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แบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพือ การตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี OPQT
ในวันพฤหัสบดี ที 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชันA ที 1 เลขที 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขต
ดินแดง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
COVID-19 Infection Risk Screening Form Before attending Annual General Meeting of Shareholders 2021 on
29 April 2021 at 14.00 hrs. at 1rd Floor, Veronica Residence Hotel , 227 Ratchadapisek Road Ratchadaphisek Subdistrict, Din
Daeng District, Bangkok, Thailand
บริษัทขอความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลทีถกู ต้อง เป็ นความจริงเพือประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือA ไวรัสโคโรนา 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.
ชือ-สกุล(Name – Surname)______________________________หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone No.)
_____
.
1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 º C หรือไม่ ? Do you have a fever ≥ 37.5 º C? ใช่ (Yes)
ไม่ใช่(No)
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนีหA รือไม่? Do you have any of these symptoms?
เป็ นไข้ Fever
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
ไอ Cough
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
เจ็บคอ Sore throats
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
นําA มูกไหล Runny nose
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
เหนือยหอบ breathing difficulties
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
3. ท่านมีประวัตกิ ารเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืนA ทีทมี ีการระบาดของโรคติดเชือA ไวรัสโคโรใน 14 วันทีผ่านมาหรือไม่?
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?
ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พืนA ที I have traveled from:__________________________
ไม่ใช่ (No)
.ท่านมีประวัตสิ มั ผัสหรือใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยทีตอ้ งสงสัยโรคติดเชือA ไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?
Have you been in physical contact with suspiciously COVID - 19 infected patients?
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข้ 37.5 º C ขึนA ไปหรือ มีอาการอย่างใดอย่างหนึงตามทีบริษัทระบุไว้หรือมี ประวัติการเดินทางมาจาก
ต่างประเทศ หรือพืนA ทีทมี ีการระบาดของโรคติดเชือA COVID-19 ภายใน 14 วันทีผ่านมา หรือมีประวัติสมั ผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยทีตอ้ งสงสัยการ
ติดเชือA COVID-19 บริษัทขอให้ทา่ นโปรดดําเนินการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบ ฉันทะแบบ
ข. ให้แก่เจ้าหน้าทีของบริษัท แทนการเข้าประชุมและเดินทางกลับ พร้อมปฏิบตั ิตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทย
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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