


 



 

วนัที� 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

เรื�อง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้  

 บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 
 

สิ�งที�สง่มาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

2. รายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) พรอ้มแบบลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุของ 

TSD (ตอ้งนาํมาในวนัประชมุ) 

3. แบบรายงานการเพิ�มทนุ (แบบ F53-4) 

4. ขอ้มลูบคุคลที�ไดร้บัเสนอชื�อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 

5. ขอ้บงัคบับรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

6. คาํแนะนาํในการประชมุผูถื้อหุน้ 

7. ขอ้มลูกรรมการอิสระเพื�อพิจารณาเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  

8. แผนที�สถานที�ประชมุ 

9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

10. แบบขอรบัรายงานประจาํปี 2563 แบบรูปเลม่ 

11. คาํชี Aแจงกรณีการใชร้หสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) สาํหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี แทนการใชแ้ผน่ CD 

และการใชร้หสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) สาํหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี 2563 

12. มาตรการและแนวทางปฏิบตัตินสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหก้าํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที� 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท์ ชัAนที� 1 เลขที� 227 ถนน

รชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี A 
 

 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ไดจ้ัดขึ Aนเมื�อวนัที� 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.               

ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัAนที� 2 เลขที� 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร และบรษัิทไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุแลว้เสรจ็ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมฯ 

และไดน้าํส่งใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด พรอ้มทัAงเผยแพร่ทาง

เว็บไซต ์www.rajaferryport.com ของบรษัิทแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมดงักลา่วไดบ้นัทึกขึ Aนโดยถูกตอ้งสมบูรณแ์ละครบถว้น และเห็นควรเสนอใหท้ี�

ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว(รายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 1.) 

จาํนวนเสยีงที�ตอ้งการ : คะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 
 

วาระที� 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื�อใหท้ี�ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานและกิจกรรมของบริษัทที�ไดป้ฏิบตัิงานในรอบ 1 ปีที�ผ่าน

มา ซึ�งปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปี 2563 โดยบริษัทไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีในรูปแบบรหสัคิว

อารโ์คด้ (QR Code) และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัAงนี A ตามสิ�งที�สง่

มาดว้ย 2 
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทประจาํปี 2563 ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ(รายละเอียด

ตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 2.) 

จาํนวนเสยีงที�ตอ้งการ : วาระนี Aไมต่อ้งไดร้บัการลงคะแนนเสยีงจากผูถื้อหุน้เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบ 
 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี 2563 สิ(นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษัทซึ�งตอ้งจดัใหม้ีงบ

การเงิน ณ วนัสิ Aนสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ปรากฎอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงาน

ประจาํปี 2563 (รายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 2.) ซึ�งจดัทาํขึ Aนตามหลกัการบญัชีที�รบัรองทั�วไป 

ซึ�งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต และไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลาํดบัแลว้ เพื�อเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 

2564 เพื�อพิจารณาอนุมตัิ โดยงบการเงินดงักลา่วแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน

รวมของบรษัิท ในปี 2563 ที�ผา่นมา ซึ�งสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี A 
 

รายการ 

(งบการเงินรวม) 

ปี 2563 

(ลา้นบาท) 

ปี 2562 

(ลา้นบาท) 

ปี 2561 

(ลา้นบาท) 

สินทรพัยร์วม 1,235 1,205 1,184 

หนีAสินรวม 431 321 297 

สว่นของผูถื้อหุน้ 804 884 887 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 497 714 736 

รายไดร้วม 504 722 745 

กาํไรสทุธิ -78 7 22 

กาํไรตอ่หุน้ (บาท) -0.39 0.04 0.12 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรนาํเสนอตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จ สาํหรบัปีบญัชีสิ Aนสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563  ซึ�งไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ

บญัชีรบัอนญุาตแลว้ 

จาํนวนเสยีงที�ตอ้งการ : คะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมตัิอนุมัตกิารงดการจัดสรรกาํไรสุทธิเพื�อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล 

สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด และขอ้บังคับของบริษัท ไดก้าํหนดใหบ้ริษัทจักตอ้ง

จัดสรรกาํไรสทุธิในแต่ละปีไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปี จนกวา่ทนุสาํรองนี Aจะมีจาํนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท และ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ ในแต่ละปีในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของ

กาํไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสาํรอง

ตามกฎหมาย และเงินสะสมอื�นๆ ตามที�บริษัทกาํหนด ทัAงนี A การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการ

เปลี�ยนแปลงขึ Aนอยูก่บัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงาน แผนการลงทนุความจาํเป็นและความ

เหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต 

จากผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีขาดทนุสทุธิประจาํปี 2563 สิ Aนสดุวนัที� 

31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 74.01 ลา้นบาท ขาดทนุตอ่หุน้เทา่กบั 0.37 บาท 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. กาํไรสทุธิประจาํปี (ลา้นบาท) -74.01 27.38 12.97 

2. กาํไรสะสมที�ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ลา้นบาท) 217.42 300.48 302.06 

3. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 200.81 191.25 191.25 

4. มลูคา่เงินปันผล (ลา้นบาท) 0 9.98 10.63 

5. มลูคา่เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) 0 0.0522 0.0556 

6. กาํไรตอ่หุน้ขัAนพื Aนฐาน (บาท) -0.37 0.14 0.07 

7. อตัราการจา่ยเงินปันผล 0% 36.46% 81.99% 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณา อนุมัติการงดการ

จดัสรรกาํไรสทุธิเพื�อเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงาน

ของบรษัิท ประจาํปี 2563 

จาํนวนเสยีงที�ตอ้งการ :  คะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

วาระที� 5 พิจารณาเลือกตั(งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 18 ไดก้าํหนดใหก้รรมการ

ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในอตัราหนึ�งในสามของ

จาํนวนกรรมการทัAงหมด จึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาเลือกตัAงกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตาม

วาระ หรือเสนอแต่งตัAงกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระสาํหรบัปี 2564 กรรมการครบกาํหนดออก

ตามวาระมีดงันี A    
 

ชื�อ ตาํแหนง่ 

1 นายชาตร ีศิรพิานชิกร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2 นายวงศกร พิธุพนัธ ์ กรรมการบรษัิท   

3 นายอภิชนม ์ชโยภาส               กรรมการบรษัิท   
 

 

ทัAงนี A บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพิจารณา

เลอืกตัAงเป็นกรรมการลว่งหนา้ระหวา่งวนัที� 13 มกราคม – วนัที� 18 กมุภาพนัธ ์2564 ปรากฎวา่ไม่

มีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายชื�อบคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเพื�อเลอืกตัAงกรรมการ 
 

ดว้ยเหตนุี A บรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่ กรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระในครัAงนี AจาํนวนทัAง 

3 ท่าน มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณแ์ละประวตัิการทาํงานที�ดี และเป็นบุคคลที�ไม่ได้

ประกอบกิจการ/เขา้เป็นหุน้สว่นหรอืกรรมการในบรษัิทเอกชนหรอืบรษัิทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มี

สภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทัAงมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี

ทศันคติที�ดีตอ่องคก์ร สามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินกิจการ

ของบรษัิท  
 

นอกจากนี A ยงัมีคณุสมบตัิที�เหมาะสมตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และ

สอดคลอ้งกับองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็น

ควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ลือกตัAงกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
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กรรมการต่ออีกวาระหนึ�ง อนึ�ง ขอ้มูลของผูท้ี�ไดร้บัการเสนอชื�อเพื�อเลือกตัAงเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการแทนกรรมการที�ครบออกตามวาระ ตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 4. 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบใหน้าํเสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัAงกรรมการ

ทัAง 3 ท่าน คือ นายชาตรี ศิริพานิชกร นายวงศกร พิธุพนัธ์ นายอภิชนม ์ชโยภาส กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ�ง เนื�องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ 

และมีประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 

จาํนวนเสยีงที�ตอ้งการ : คะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

วาระที� 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาํปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล :  เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ร่วมกนัพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาํปี 2564 ตามที�

กฎหมายเกี�ยวกบั พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจาํกดั ไดก้าํหนดไว ้

ทัAงนี A บริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ซึ�ง

รวมถึง เงินเดือน โบนสั เบี Aยประชมุ คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื�น เป็นจาํนวนรวมคงเดิม

คือ ไมเ่กิน 5,000,000 บาทตอ่ปี โดยแบง่คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทดงันี A 

ก) ค่าเบี Aยประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที�เขา้รว่มประชุมกรรมการ

บรษัิท 

ข) คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบทา่นละ 30,000 บาทตอ่เดือนตอ่คน โดยแบง่จ่ายเป็นรายเดือน

ตามระยะเวลาที�ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ค) ค่าเบี Aยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อ

กรรมการที�เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิทเป็นจาํนวน 50,000 บาทตอ่เดือน 
 

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจาํปี 2562 – 2564 
 

รายการ 
ปี 2564 

ปี 2563 ปี 2562 
ปีที�เสนอ 

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

คา่เบีAยประชมุของคณะกรรมการบรษัิทฯ 10,000 บาท/ครัAง 10,000 บาท/ครัAง 10,000 บาท/ครัAง 

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

คา่เบีAยประชมุของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 10,000 บาท/ครัAง 10,000 บาท/ครัAง 10,000 บาท/ครัAง 

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

โดยในปี 2563 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจาํนวนรวมทัAงสิ Aน 2,488,000 บาท ซึ�งไม่เกินวงเงิน 5,000,000 

บาทตอ่ปีที�ไดร้บัการอนมุตัิจากที�ประชมุผูถื้อหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทน

กรรมการประจาํปี 2564 โดยเห็นชอบกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ซึ�ง

รวมถึง เงินเดือน โบนสั เบี Aยประชมุ คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื�น เป็นจาํนวนรวมคงเดิม

คือ ไมเ่กิน 5,000,000 บาทตอ่ปี โดยแบง่คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทดงันี A    
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ก) ค่าเบี Aยประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที�เขา้รว่มประชุมกรรมการ

บรษัิท 

ข) คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบทา่นละ 30,000 บาทตอ่เดือนตอ่คน โดยแบง่จ่ายเป็นรายเดือน

ตามระยะเวลาที�ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ค) ค่าเบี Aยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อ

กรรมการที�เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิทเป็นจาํนวน 50,000 บาทตอ่เดือน 

จาํนวนเสยีงที�ตอ้งการ : คะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้รว่มประชมุ 
 
วาระที� 7  แต่งตั(งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาํปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด และขอ้บงัคบัของบริษัท ไดก้าํหนดใหท้ี�

ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตัAงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท

เป็นประจาํทกุปี 
  

ผู้สอบบัญชีที�เสนอแต่งตั(งมีดังนี( 

รายชื�อผู้สอบบัญชี เลขทะเบียน จาํนวนปีที�สอบบัญชีใหกั้บบริษัทฯ 

นายประวิทย ์ วิวรรณธนานตุร ์ 4917 2 ปี (ปี 2556– 2557) 

นายเทอดทอง เทพมงักร 3787 - 

นางสาวชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั 9622 3 ปี (ปี 2559-2561) 

นายบญุเกษม สารกลิ�น 11888 2 ปี (ปี 2562-2563) 

 

หรือผูส้อบบญัชีท่านอื�นภายในสาํนกังานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชี

ประจาํปี 2564 ของบริษัทโดยกาํหนดค่าตอบแทน เป็นจาํนวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี (รวม

บรษัิทยอ่ย)  

ทัAงนี A ผู้สอบบัญชีตามรายชื�อที�เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 

ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชปีระจาํปีและรายไตรมาส ปี 2562-2564 

ที� รายละเอยีด หน่วย ปี 2562 ปี 2563 
ปีที�เสนอ 

2564 
หมายเหตุ 

1 บรษัิท ทา่เรือราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 

 1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจาํปี (บาท) 600,000 640,000 640,000  

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

บาท 

2 บรษัิท อารพี์ ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั 

 2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจาํปี (บาท) 200,000 210,000 210,000  

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

บาท  

3 บรษัิท จดัหางาน อารพี์ จ๊อบ จาํกดั 

 3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจาํปี (บาท) 100,000 100,000 100,000  

 3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 90,000 90,000 90,000 
ไตรมาสละ 30,000 

บาท 

5/62



 

ที� รายละเอยีด หน่วย ปี 2562 ปี 2563 
ปีที�เสนอ 

2564 
หมายเหตุ 

4 งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจาํปี (บาท) 125,000 140,000 140,000  

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

6 
งานตรวจสอบการควบคมุทั�วไปดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการควบคมุเฉพาะระบบงาน 
(บาท) 140,000 140,000 140,000  

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาแต่งตัAงผูส้อบ

บญัชีดงัตอ่ไปนี A 

� นายประวิทย ์ วิวรรณธนานตุร ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 4917 

� นายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3787 

� นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยัผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 9622 

� นายบญุเกษม สารกลิ�นผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที�11888 

หรือผูส้อบบญัชีท่านอื�นภายในสาํนกังานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชี

ประจาํปี 2564 และเห็นควรอนมุตัิแตง่ตัAงผูส้อบบญัชีในอตัราค่าสอบบญัชีประจาํปี 2564 จาํนวน

2,220,000 บาทตอ่ปี 

จาํนวนเสยีงที�ตอ้งการ : คะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

วาระที� 8 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียน 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ตามที�ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ของบริษัทฯ เมื�อวนัที� 30 กรกฎาคม 2563 ไดม้ีมติ

อนมุตัิจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในอตัรา 20 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้ปัน

ผล (หากมีเศษของหุน้จากการคาํนวณ ใหต้ัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ Aง) หรือคิดเป็นจํานว นไม่เกิน 

9,562,487  หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรอืคิดเป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 9,562,487  บาท  
 

โดยบริษัทฯ ได้ดาํเนินการจดทะเบียนการเพิ�มทุนดังกล่าวจากเดิม 191,249,751  บาทหรือ 

191,249,751 หุน้ เป็นจาํนวน 200,812,238 บาท หรือ 200,812,238 หุน้ โดยการออกหุน้สามญั

ใหมจ่าํนวน 9,562,487 หุน้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยใ์นวนัที� 7 สงิหาคม 2563 
 

ต่อมาเมื�อวันที� 28 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้ด ําเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้วเป็น 

200,811,609 บาทหรือ 200,811,609 หุน้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์โดยได้

จดัสรรการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 9,561,858 หุน้คงเหลือหุน้สามญัที�

ไมไ่ดจ้ดัสรรจาํนวน 629 หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจด

ทะเบียนของบรษัิทฯ จาก 200,812,238  บาท เป็น 200,811,609 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียน

ที�ยงัมิไดจ้ดัสรรจาํนวน 629 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท มลูคา่รวม 629 บาท 

จาํนวนเสยีงที�ตอ้งการ : คะแนนเสยีงสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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วาระที� 9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ  ในวาระที� 8 จึงเสนอใหพ้ิจารณาการแกไ้ข

เพิ�มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 เรื�องทนุจดทะเบียน ซึ�งใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และ

ใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนี Aแทน   

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน : 200,811,609 บาท (สองรอ้ยลา้นแปดแสนหนึ�งหมื�นหนึ�งพนัหกรอ้ยเกา้บาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น : 200,811,609 หุน้ (สองรอ้ยลา้นแปดแสนหนึ�งหมื�นหนึ�งพนัหกรอ้ยเกา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึ�งบาทถว้น) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุน้สามญั : 200,811,609 หุน้ (สองรอ้ยลา้นแปดแสนหนึ�งหมื�นหนึ�งพนัหกรอ้ยเกา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี-”   
 

ทัAงนี A ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที�

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนมุตัิใหแ้กไ้ขเพิ�มเติม

หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนตามรายละเอียด

ขา้งตน้ 

จาํนวนเสยีงที�ตอ้งการ : คะแนนเสยีงสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
วาระที� 10 พิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื�อใหท้ี�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น  

220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ�มหุน้จดทะเบียนของบริษัทเป็นจาํนวน 20,000,000 หุน้ มูล

ค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 20,000,000 บาท ทัAงนี A การเพิ�มทนุดงักลา่วเป็นการ

เพิ�มทนุจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) สาํหรบัการใชใ้นการขยายกิจการ

ในอนาคตของบรษัิทและ/หรือบริษัทย่อย และสาํหรบัการใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนบริษัทและ/หรือ

บรษัิทยอ่ยในสว่นที�เหลอื (โปรดดแูบบรายงานการเพิ�มทนุรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 3.) 
 

ทัAงนี A มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ /หรือบุคคลที� ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบรหิารมีอาํนาจพิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุดงักลา่วในคราวเดียวกนัหรือหลาย

คราวก็ได ้รวมถึงการกาํหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาที�เสนอขาย และรายละเอียดและเงื�อนไข

ต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าว รวมทัAงการลงนามในเอกสารและ

สญัญาตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และการดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรที�เกี�ยวเนื�องกบัการออก

และเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนในครัAงนี A โดยรวมถึงการนาํหุน้สามญัเพิ�มทนุเขา้จดทะเบียนเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 พิจารณาและอนมุตัิ

เพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) สาํหรบัการใชใ้นการ
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ขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และสาํหรบัการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที�เหลือ จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,811,609 บาท เป็น 

220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ�มหุน้จดทะเบียนของบริษัทเป็นจาํนวน 20,000,000 หุน้ มูล

คา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นมลูคา่รวม 20,000,000 บาท 
จาํนวนเสยีงที�ตอ้งการ : คะแนนเสยีงสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
วาระที� 11 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที� 10 จึงขอเสนอใหท้ี�ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�ม

ทนุจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั�วไปของบรษัิท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี A 
 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน : 220,811,609 บาท (สองรอ้ยยี�สบิลา้นแปดแสนหนึ�งหมื�นหนึ�งพนัหกรอ้ยเกา้บาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น : 220,811,609 หุน้ (สองรอ้ยยี�สบิลา้นแปดแสนหนึ�งหมื�นหนึ�งพนัหกรอ้ยเกา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึ�งบาทถว้น) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุน้สามญั : 220,811,609 หุน้ (สองรอ้ยยี�สบิลา้นแปดแสนหนึ�งหมื�นหนึ�งพนัหกรอ้ยเกา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี-”   
 

ทัAงนี A ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที�

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํ หรือดาํเนินการใดๆ 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนมุตัิใหแ้กไ้ขเพิ�มเติม

หนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนตามรายละเอียด

ขา้งตน้ 

จาํนวนเสยีงที�ตอ้งการ : คะแนนเสยีงสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
วาระที� 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ�มทุนจาํนวน 20,000,000 หุ้น 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : สืบเนื�องจากวาระที� 10 ซึ�งบริษัทจะมีการเพิ�มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น  

220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ�มหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 20,000,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 

บาท คิดเป็นมลูคา่รวม 20,000,000 บาท ดงันัAน เพื�อใหก้ารเพิ�มทนุดงักลา่วของบรษัิทสาํเร็จลลุว่ง

ตามวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวน 

20,000,000 หุน้ เพื�อเสนอขายแก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยตามประกาศของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุฉบบัที� ทจ. 72/2558 เรื�อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอ

ขายหุน้ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจาํกดั ลงวนัที� 28 ตลุาคม 2558 (รวมถึงฉบบัที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) 

กาํหนดใหบ้รษัิทจดทะเบียนตอ้งเสนอขายหุน้ที�ไดร้บัอนญุาตใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที�ไดร้บั

อนมุตัิจากที�ประชมุผูถื้อหุน้ แตต่อ้งไมเ่กินสิบสองเดือนนบัตัAงแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ

ใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม ่
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ทัAงนี A การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุดงักลา่วจะตอ้งไม่เป็นการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลที�มีความเกี�ยวโยง

กนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที� ทจ. 21/2551 เรื�องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�

เกี�ยวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื�องการเปิดเผยขอ้มูล

และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 รวมทัAงราคาที�จะ

เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัตอ้งไมเ่ขา้ขา่ยเป็นราคาตํ�าตามเกณฑร์าคาของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ตามที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที� ทจ. 72/2558 เรื�อง การอนุญาตให้

บรษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจาํกดั (รวมถึงฉบบัที�แกไ้ขเพิ�มเติม) และ

ประกาศ สาํนกังาน ก.ล.ต. ที� สจ. 39/2551 เรื�อง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการ

กาํหนดราคาตลาด เพื�อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ในราคาตํ�า โดยราคาตลาดที�ใช้

ในการกาํหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไมต่ ํ�ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํAาหนกัของหุน้

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้

วนัทาํการติดตอ่กนั ก่อนวนัแรกที�บรษัิทจะเสนอขายตอ่บคุคลในวงจาํกดั 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบใหน้าํเสนอตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาและอนมุตัิใหจ้ดัสรรหุน้

สามญัเพิ�มทนุจาํนวน 20,000,000 หุน้ เพื�อเสนอขายแก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

(โปรดดแูบบรายงานการเพิ�มทนุรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 3.)  
จาํนวนเสยีงที�ตอ้งการ : คะแนนเสยีงสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
วาระที� 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื�อรองรบัการขยายธุรกิจของบรษัิท รวมถึงการลงทนุในดา้นตา่ง ๆ ในอนาคต และใชเ้ป็นเงินทนุ

หมนุเวียนของบรษัิทจึงขอใหพ้ิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทจาํนวนไม่เกิน 

800 ลา้นบาท โดยรายละเอียดของหุน้กูท้ี�จะออกและเสนอขายเบื Aองตน้ มีดงันี A 
 

วตัถปุระสงค ์ : เพื�อรองรบัการขยายธุรกิจของบรษัิท รวมถึงการลงทนุในดา้นตา่งๆ ในอนาคต และใชเ้ป็นเงินทนุ

หมนุเวียนของบรษัิท 

ประเภท : หุน้กูท้กุประเภท / ทกุชนิด (เวน้แต่หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ซึ�งอาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ 

ชนิดทยอยคืนเงินตน้ หรอืคืนเงินตน้ครัAงเดียวเมื�อครบกาํหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกนั มี

หรอืไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ หรือเป็นหุน้กูอ้นพุนัธ ์ทัAงนี A ขึ Aนอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาด

ในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

จาํนวนเงินรวม : มลูค่ารวมของหุน้กูก้าํหนดไวไ้ม่เกิน ]^^ ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ�ง หรือในเงินสกุลอื�นใน

จาํนวนที�เทียบเทา่ 

ทัAงนี A บริษัทสามารถออกและเสนอขายขายหุน้กูเ้พิ�มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุน้กู ้เพื�อ

ทดแทนหุน้กูเ้ดิมที�มีการไถ่ถอนไปแลว้ได ้ภายในวงเงินดงักล่าว โดยหุน้กูท้ี�บริษัทออกจาํหน่าย

แลว้ในขณะใดขณะหนึ�งจะตอ้งมีจาํนวนเงินไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 

อตัราดอกเบี Aย : ขึ Aนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว 

อาย ุ : สาํหรับหุน้กู้ระยะสัAนไม่เกิน _`^ วัน และสาํหรบัหุน้กู้ระยะยาวไม่เกิน b^ ปี ทัAงนี A ขึ Aนอยู่กับ

สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
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การเสนอขาย : เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ ใหแ้ก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุน

สถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน หรืออาจเสนอขายเป็น

โครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรือเป็นรายครัAงก็ได้ ตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งที�มีผล

ใชบ้งัคบัในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กูน้ัAน 

การไถ่ถอนก่อนกาํหน : ขึ Aนอยูก่บัเงื�อนไขของหุน้กูท้ี�ออกในแตล่ะครัAง 

เงื�อนไขอื�นๆ : ขอ้จาํกัดและเงื�อนไขอื�นๆ ของหุน้กู ้เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้กูท้ี�จะออกในแต่ละคราว มูล

ค่าที�ตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบี Aย การแต่งตัAงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้วิธีการออกและ

เสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย อาย ุการไถ่ถอนก่อนกาํหนด การจดทะเบียน

ในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี)  และอื�นๆ ให้อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ ที�จะพิจารณา

กาํหนดตอ่ไป 
 

ทัAงนี A เห็นสมควรเสนอใหท้ี�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการมอบอาํนาจใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิท และ/

หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือ บคุคลที�ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ ในการกาํหนด

หรอืเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละ

ประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัAง รวมทัAง ใหม้ีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ อันจาํเป็น และ

เกี�ยวเนื�องกับการออกและเสนอขายหุน้กู้ในแต่ละคราว ใหส้าํเร็จ และเป็นไปตามที�กฎหมาย

กาํหนด และรวมถึงการมีอาํนาจในการแต่งตัAงที�ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการ

จาํหน่ายและรบัประกันการจัดจาํหน่าย  และ/หรือสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อของผูอ้อก

หลกัทรพัย ์และ/หรอื บคุคลอื�นใด ในกรณีที�จะตอ้งมีการแต่งตัAงตามกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง หรือใน

กรณีอื�นใดตามที� เห็นควรการเข้าทําและลงนามในสัญญาแต่งตัAงผู้จัดจําหน่ายหุ้นกู ้

(Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement) และ/หรือ สญัญาอื�นๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง การจดัทาํ การลงนาม และการยื�นคาํขอและเอกสารต่าง ๆ กบัสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาด

หลกัทรพัยฯ์ หนว่ยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง และนิติบคุคล และ/หรอื บคุคลอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอ

ขายหุน้กูข้องบรษัิทจาํนวนไมเ่กิน 800 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดของหุน้กูท้ี�จะออกและเสนอขาย

ดงักลา่วขา้งตน้ 

จาํนวนเสยีงที�ตอ้งการ : คะแนนเสยีงสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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วาระที� 14 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้มี) 
 

ดงันัAน บริษัทขอแจง้ใหท้ราบว่า บริษัทไดก้าํหนดวันประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ในวันพฤหสับดี ที� 29 

เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัAนที� 1 เลขที� 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร และกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้รว่มการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2563 (Record Date) ในวนัที�             

9 มีนาคม 2564 

บรษัิทจึงขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้ทกุทา่นเขา้รว่มประชมุโดยพรอ้มเพรยีงกนัตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่ว หากผู้

ถือหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื�นเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื�อใน

หนงัสอืมอบฉนัทะที�แนบมานี Aแสดงตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทเพื�อลงทะเบียนก่อนเริ�มการประชมุ 

นอกจากนี Aเพื�อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประ ชุมไดแ้ละมี

ความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการของบริษัทลงมติแทน ผูถื้อหุน้สามารถเลือกมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการของบริษัทดงัมี

รายชื�อและขอ้มูลของกรรมการผูร้บัมอบฉนัทะตามที�ส่งมาพรอ้มนี A(รายละเอียดสิ�งที�สง่มาดว้ย 7.) และส่งหนงัสือมอบฉนัทะ

ดงักล่าวพรอ้มเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี� จาํกัด (มหาชน) เลขที� 281 ซอยสทุธิพงศ ์1 แขวง

รชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ก่อนวนัที� 29 เมษายน 2564 ทัAงนี A เพื�อใหท้า่นผูถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจาก

การประชมุและเป็นประโยชนต์อ่คณะกรรมการ และฝ่ายบรหิารในการเตรยีมชี Aแจงในวนัประชุมผูถื้อหุน้ ท่านผูถื้อหุน้สามารถสง่

คาํถามลว่งหนา้มายงับรษัิทก่อนวนัประชมุ(ก่อนวนัที� 29 เมษายน 2564) ที�เลขานกุารบริษัททาง Email: IR@rajaferryport.com 

หรอื law@rajaferryport.com หรอืโทรสาร 02-277-8511 

ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผู้ถอืหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื�อ

เป็นการป้องกันและลดความเสี�ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ให้กรรมการอิสระของบริษัทและส่งคาํถามล่วงหน้ามายังบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั(งนี( ในการจัด

สถานที�ประชุมจาํเป็นต้องจัดให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ�งจะทาํให้จาํนวนที�นั�งในห้องประชุมมีจาํนวนจาํกัด และบริษัท

ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ

ไวรัส โคโรนา 2019 อยา่งเคร่งครัด จึงอาจทาํให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัท

ต้องขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี( 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

  

(ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ)ุ 

ประธานกรรมการ 

 

 

หมายเหตุ บริษัทนาํส่งรายงานประจําปี 2563 ให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอารโ์ค้ด(QR Code) พรอ้มแบบ

ลงทะเบียน ทัAงนี A หากผูถื้อหุน้มีความประสงคข์อรบัรายงานประจาํปี 2563 ในลกัษณะถ่ายสาํเนา กรุณาแจง้ความประสงคพ์รอ้ม

เขียนชื�อ ที�อยู ่สง่ไปรษณีย ์ตามแบบในสิ�งที�สง่มาดว้ย 10 แลว้สง่ไปรษณียม์าที� บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ที�อยู ่

281 ซอยสทุธิพงศ ์1 แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หากมีขอ้สงสยัประการใดติดต่อ ฝ่ายนกัลงทุน

สมัพนัธ ์โทรศพัท ์02-277-4488 ตอ่ 505 หรอืเลขานกุารบรษัิท โทรศพัท ์02-277-4488 ตอ่ 401 
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สิ�งที�แนบมาดว้ย 1 

สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2563 

ของ 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) 

************************************************************************************** 

ประชุมเมื�อวนัพฤหสับดี ที� 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัAนที� 2 เลขที� 

227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

เริ�มการประชุมเวลา 14.00 น. 

บริษัทไดม้อบหมายให ้นางสาวธนารตัน ์เจริญรฐั  เป็นพิธีกรผูด้าํเนินรายการ โดยไดแ้จง้ขอ้มูลเบื Aองตน้ของ

บรษัิทตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี A 

- บรษัิทมีทนุจดทะเบียนจาํนวน   191,249,751 บาท 

- ทนุชาํระแลว้    191,249,751 บาท 

- แบง่ออกหุน้สามญัจาํนวน   191,249,751 หุน้ 

- มลูคา่หุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 1  บาท 
 

โครงสรา้งการบรหิารจดัการ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศุ ดาํรง

ตาํแหนง่ประธานกรรมการบรษัิท และนายอภิชาติ ชโยภาส ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอื�นๆ รวม

ทัAงสิ Aน 10 ทา่น เป็นผูก้าํหนดนโยบาย ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธใ์นการกาํหนดทิศทางการดาํเนินธุรกิจ  โดยมีคณะกรรมการ

ชุดใหญ่ ที�เรียกว่า  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวน 2 ชุดคือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

พรอ้มทัAง การบรหิารงาน บรษัิทยงัไดม้ีคณะกรรมการ ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ รบัผิดชอบบริหารงานอีก 5 

สายงาน ไดแ้ก่สายงานปฏิบตัิการทา่เรอืและเดนิเรอื สายงานพฒันาธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานแผนงาน

บญัชีและการเงิน  และสายงานอาํนวยการเพื�อเป็นกลไกในการขบัเคลื�อนแผนงานใหบ้รรลเุป้าหมาย ตามยทุธศาสตรท์ี�

บรษัิทไดว้างไว ้ 

ในการประชมุในวนันี Aมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มการประชมุดงันี A 

จาํนวนผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง และรบัมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมการประชุมรวม 35 รายนบัรวมจาํนวนหุน้ได ้

128,730,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.31 ของหุ้นที� จ ําหน่ายได้ทัAงหมดของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุม ตาม

พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทกาํหนดไวว้่าตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมา

ประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 ราย และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของหุน้ที�จาํหนา่ยไดท้ัAงหมดของบริษัท 

โดยก่อนเริ�มการประชุม พิธีกรไดชี้ Aแจงระเบียบวาระการประชุม และหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนใหท้ี�

ประชมุทราบวา่เพื�อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีในสว่นของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการ

ปฏิบตัิในที�ประชมุ จึงขอชี Aแจงวธีิการนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึ�งจะตอ้งลงมติในแตล่ะวาระ พรอ้มทัAงกฎเกณฑข์องที�ประชมุ เพื�อให้

การประชมุดาํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ครบถว้น ตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัดงัตอ่ไปนี A 

1. ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ที�ถือ ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเห็นดว้ย/ไมเ่ห็นดว้ย/ หรอืงดออก

เสยีงอยา่งใดอยา่งหนึ�งในแตล่ะวาระ และไมส่ามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไดเ้วน้แต่ในกรณีของผูถื้อ

หุน้ตา่งประเทศซึ�งแต่งตัAงคสัโตเดียนในประเทศไทยใหถื้อหุน้และดแูลผลประโยชนแ์ทน สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย 

ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงคราวเดียวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสยีงที�จะทาํการลงคะแนนเทา่กบัจาํนวนหุน้ที�ตนถือ โดย

ใชใ้บลงคะแนนที�ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที�กลา่วขา้งตน้ จะถือการลงคะแนน

ดงักลา่วเป็นโมฆะ 
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2. ในการนับคะแนนเสียงจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที�ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง 

เท่านัAนโดยใหผู้ถื้อหุน้ที�ไดอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงยกมือขึ Aน เพื�อที�เจา้หนา้ที�จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมา

บนัทกึและสรุปผลใหท้ราบตอ่ไป และในการนบัคะแนนในครัAงนี Aมี  นายธนกฤต ขนัธค์ามโภชก ์เป็นพยานในการนบัคะแนน 

เพื�อความโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นการนบัคะแนน ทัAงนี A การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัAงนี A เป็นการลงคะแนนแบบ

เปิดเผย ไมใ่ช่การลงคะแนนแบบลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัAงหมดเพื�อใหเ้กิดความโปรง่ใส 

3. เพื�อใหบ้รษัิทมีการปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ที�ดี  ดงันัAน บริษัทจะเก็บ

บตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ที�เขา้รว่มประชุม  ทัAงในกรณี  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง  ทัAงนี A  ขอใหท้่านผู้

ถือหุน้กาเครื�องหมายถกูลงในช่องเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงพรอ้มลงนามในบตัรลงคะแนนแลว้ขอใหย้กมือขึ Aน 

จากนัAน จะมีเจา้หนา้ที�เดินไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน เพื�อนาํมาคาํนวณคะแนนเสียงว่ามีผูถื้อหุน้  เห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเป็นจาํนวนเท่าไหร่ และเจา้หนา้ที�จะเก็บบตัรลงคะแนนที�ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย

ในภายหลงัทัAงหมด สาํหรบัท่านผูร้บัมอบฉันทะที�ไม่ไดร้บับตัรลงมติตัAงแต่ลงทะเบียนนัAน หมายความว่า ผูถื้อหุน้ได้

ออกเสียงลงมติในหนงัสือมอบฉันทะนัAนแลว้  โดยมติดงักลา่วจะระบุไวส้อดคลอ้งกบัมติที�ผูถื้อหุน้ในหนงัสือมอบฉนัทะ

ดงักลา่วแลว้ 

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมซกัถามในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกับระเบียบวาระ

นัAนๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ที�ตอ้งการซกัถามกรุณา เขียนชื�อและนามสกุล และคาํถาม หรือแสดงความ

คิดเห็น ในแบบฟอรม์ขอ้สอบถาม เพื�อประโยชนใ์นการจดัทาํบนัทกึการประชุม ในกรณีที�ผูถื้อหุน้มีคาํถามหรือความเห็นที�

นอกเหนือจากวาระที�กาํลงัพิจารณาอยู่ บรษัิทขอความกรุณาไปสอบถามหรอืใหค้วามเห็นในวาระอื�นๆ ในช่วงทา้ยของการ

ประชมุ 

ก่อนที�จะเริ�มประชุม พิธีกรกลา่วแนะนาํ ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีและที�

ปรกึษาบรษัิท ซึ�งเขา้รว่มประชมุในวนันี A ซึ�งประกอบดว้ย 

กรรมการบรษัิทที�เขา้รว่มประชมุ 

1. ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ ุ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายสมศกัดิ} หม่มว่ง รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

3. นายชาตร ีศิรพิานชิกร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายพานิช พงศพ์ิโรดม                  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการอิสระ 

5. นายอนนัต ์เกตพุิทยา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. พลเรอืเอก นวพล ดาํรงพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

และกรรมการอิสระ 

7. นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

8. นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา        กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

9. นายวงศกร พิธุพนัธ ์ กรรมการ 

10. นายอภิชนม ์ชโยภาส กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 
 

ผูบ้รหิารที�เขา้รว่มประชมุ 

1. นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานแผนงานบญัชีและการเงิน 

2. นายเอกชยั  ลิ�มถาวรศิรพิงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผูส้อบบญัชีที�เขา้ประชมุ    

1. นายประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์

ที�ปรกึษาทางการเงิน จาก บรษัิท หลกัทรพัย ์เคทีบี จาํกดั (มหาชน) 

1. นางสาวปิ�นมณี เมฆมณัฑนา 

ที�ปรกึษากฎหมาย 

1. นายประธาน วิสทุธิโชติกร 

โดยกรรมการและผูบ้รหิารที�อยูบ่นเวทีไดแ้ก่ 

b. ประธานกรรมการ ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ ุ

_. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชาตร ีศิรพิานชิกร  

~. กรรมการผูจ้ดัการ นายอภิชาติ ชโยภาส  

�. รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน นายชาครติ โอภาสอดุม 
 

พิธีกรไดก้ลา่วเชิญศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ ุประธานกรรมการบริษัททาํหนา้ที�เป็นประธานในที�

ประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สูก่ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 
 

ประธานฯ ไดก้ลา่วสวสัดีตอ้นรบัผูถื้อหุน้ทกุทา่นที�เขา้รว่มการประชมุ และเป็นอีกครัAงหนึ�งที�จะไดม้ีโอกาสไดเ้ขา้

ประชุมเพื�อชี Aแจงและหารือร่วมกัน ภายหลงัที�บริษัทไดเ้ลื�อนนดัหมายการประชุมเมื�อช่วงเดือนเมษายนที�ผ่านมา จาก

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด19 (COVID-19) ซึ�งทุกท่านทราบดีอยู่แลว้ วันนี Aบริษัท

ขอขอบพระคุณทุกท่านที�ไดเ้สียสละเขามาร่วมการประชุมในวนันี A จึงขอทาํการเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2563 ตามระเบียบวาระที�ไดก้าํหนดไวด้งัตอ่ไปนี A 
 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี�ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2562 ไดจ้ดัขึ Aนเมื�อ

วนัที� 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งธาราเทพ อาคารธาราเทพ(ชัAน 2) โรงแรมเจา้พระยาปารค์ เลขที� 247 ถนน

รชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมแลว้เสร็จภายใน 14 วนั

นบัแตว่นัประชมุฯ และไดน้าํสง่ใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด พรอ้มทัAงเผยแพรท่างเว็บไซต ์

www.rajaferryport.com ของบรษัิทแลว้ 

โดยบริษัทไดจ้ัดส่งสาํเนารายงานการประชุมดังกล่าวใหก้ับผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมแลว้

ปรากฏรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 1 

โดยประธานฯ ขอใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมไปทีละหนา้ รวมทัAงหมด 15 หนา้ เริ�ม

จากหนา้แรก ไปจนถึงหนา้สดุทา้ยและไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการสอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นหรอืไม ่ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม หรอืเสนอแนะเรื�องใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรทาํการนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่า ในวาระพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562

จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีง 

มติที�ประชุม  

ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 30 

เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี A 
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มตทิี�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 128,804,344 100 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0 0 

3. งดออกเสียง 0 0 

4. บตัรเสีย 0 0 

 

วาระที� O  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2562 

ประธานฯ ไดน้าํเสนอวาระพิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2562 เพื�อใหท้ี�ประชุมผูถื้อ

หุน้รบัทราบรายงานและกิจกรรมของบริษัทที�ไดป้ฏิบตัิงานในรอบ b ปีที�ผ่านมา ซึ�งปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี _��_ 

โดยบริษัทฯไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีในรูปแบบรหสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือ

เชิญประชุมในครัAงนี A จึงขอใหน้ายชาคริต โอภาสอุดม นาํเสนอขอ้มูลผลการดาํเนินงานในรอบปีที�ผ่านมาใหผู้ถื้อหุน้

พิจารณา  
นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงานผลการดาํเนินงานใน

รอบปีที�ผา่นมา โดยในปี 2562 บรษัิทไดท้าํการออกโปรโมชั�นสง่เสรมิการขาย อาทิเช่น  

- Buy Ticket Donsak To Samui. Free Return Ticket Samui To Donsak ซื Aอตั�วผูโ้ดยสารเสน้ทาง     

ดอนสกั-สมยุ ฟรขีากลบั สมยุ-ดอนสกั 

- รถยนต ์990 THB เที�ยวไดส้องเกาะ For 2 Islands Hopping 

- มอเตอรไ์ซค ์เที�ยวไดส้องเกาะ For 2 Islands Hopping (มอเตอรไ์ซค ์500 THB, Big Bike 700 THB) 

- โปรโมชั�น ซื Aอตั�วผูโ้ดยสาร ฟรี! ตั�วจกัรยานคูใ่จ BUY Passenger Ticket FREE Bicycle Ticket 

- Buy Ticket Samui To Phangan. Free Return Ticket Phangan To Samui ซื Aอตั�วผูโ้ดยสารเสน้ทาง 

ดอนสกั-สมยุ ฟรขีากลบั สมยุ-ดอนสกั 

- 10% Special Offer For MYANMAR 

- โปรโมชั�น กรุงเทพฯสขุสนัต ์ตั�วเรือเฟอรร์ี� รถบสั และที�พกั Hostel ราคาเดียว (เสน้ทางสมยุ-กรุงเทพฯ 

ราคา 1,250 บาท และเสน้ทางพะงนั-กรุงเทพฯ ราคา 1,350 บาท) 

- ช่องทางการชาํระเงิน Payment Channels ชาํระง่านจ่ายไดท้กุที� ผ่าน mPay Station ,mPay Wallet , 

ATM & Internet Booking 

- โปรโมชั�น ตั�วรถไมโครบสัราคาเดียวรอบเกาะสมยุ 100 บาท  

- โปรโมชั�นบรกิารรถขนกระเป๋า ราคาเดียวใบละ 30 บาท 

- การพฒันา Website RP Market Place (WWW.GOORCA.COM) พฒันาจดัทาํ Web Site ที�เป็นตวัแทน

ในการใหบ้ริการจองตั�วเรือเฟอรร์ี�ในประเทศไทยทกุเสน้ทาง รวมทัAงใหบ้ริการรถรบัสง่ จองโรงแรม รถบสั 

แพ็คเกจทวัร ์และสายการบิน โดยมุง่เนน้ไปที�การทาํตลาดดา้น Digital Marketing ผา่นระบบ Online  

ในสว่นผลประกอบการในปี 2562 ที�ผ่านมา บริษัทมีรายไดร้วม 722.05 ลา้นบาท เทียบกับปี 2561 จาํนวน

745.18 ลา้นบาท ลดลง 23.13 ลา้นบาท แต่เมื�อเทียบกับปี 2560 รายไดจ้าํนวน 701.13 ลา้นบาท รายไดใ้นปี 2562 สงู

กวา่ประมาณ 20.92 ลา้นบาท  
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โดยแบง่ประเภทรายไดเ้ป็นดงันี A      หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทรายได้ ปี OPQR ปี OPQS ปี OPQO 

   รวมรายได้จากการใหบ้ริการเดินเรือ 613.74 663.77 642.46 

   รายได้จากการใหบ้ริการรถโดยสาร 19.27 24.06 25.6 

   รายได้บริการอื�น 2.56 0.19 0.1 

   รายได้จากการจาํหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื(อ 51.51 47.65 45.79 

   รายได้อื�น 14.05 9.51 8.1 

  รายได้รวม 701.13 745.18 722.05 

 

บริษัทมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือ 642.46 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2561 จาํนวน 663.77 ลา้นบาท ลดลง 

21.31 ลา้นบาท แต่เมื�อเทียบกับปี 2560 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือ มีจาํนวน 613.74 ลา้นบาท รายไดใ้นปี 2562 

ยงัคงมากกวา่ประมาณ 28.72 ลา้นบาท  

รายได้แยกตามเส้นทางการใหบ้ริการเดินเรือ (หน่วย : ล้านบาท) 

เส้นทาง ปี OPQR ปี OPQS ปี OPQO 

  อาํเภอดอนสัก - อาํเภอเกาะสมุย 390.08 423.6 399.44 

  อาํเภอดอนสัก - อาํเภอเกาะพะงนั 207.13 214.81 210.1 

  อาํเภอเกาะสมุย - อาํเภอเกาะพะงนั 16.53 25.36 32.92 

รวม 613.74 663.77 642.46 
 
 

ตน้ทนุค่าใชจ้่าย บริษัทมีตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ ในปี 2562 จาํนวน 561.48 ลา้นบาท ตน้ทนุในการจัด

จาํหนา่ย 56.94 ลา้นบาท คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 83.14 ลา้นบาท ตน้ทนุทางการเงิน 11.16 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายภาษี

เงินได ้2.03 ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่าย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ต้นทุนขายและการใหบ้ริการ 512.11 572.72 561.48 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย 61.25 59.94 56.94 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 86.05 79.72 83.14 

ต้นทุนทางการเงนิ 4.32 7.9 11.16 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 5.11 2.86 2.03 
 

 

ดงันัAน สง่ผลใหก้าํไรขัAนตน้ปี 2562 เป็นจาํนวน 108.54 ลา้นบาท และกาํไรสาํหรบัปี 2562 เป็นจาํนวน 7.29 

ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กาํไรขั(นต้น 128.44 117.79 108.54 

กาํไรสาํหรับปี 32.29 22.04 7.29 
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ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี�ประชมุทราบวา่ รายงานขอ้มลูขา้งตน้ของฝ่ายบริหารดงักลา่วเป็นขอ้มลูสรุปงบการเงิน

ที�สาํคญัในรอบปีที�มา ประกอบดว้ย รายไดร้วม รายไดแ้ยกประเภท รายไดแ้ยกเสน้ทางการใหบ้รกิาร ตน้ทนุคา่ใชจ้่าย และ

สรุปผลกาํไรประจาํปี 2562 จึงขอเปิดโอกาสใหผู้ถื้อสอบถามหรือเสนอแนะใดๆต่อผลการดาํเนินงานตามที�ไดน้าํเสนอ

ดงักลา่ว 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื�องใด ประธานฯ จึงแจง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่าวาระดงักลา่วนี A เป็น

วาระพิจารณาเพื�อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีงในวาระที� 2 นี A 

มติที�ประชุม  

ที�ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2562 ตามที�บริษัทไดร้ายงานขอ้มูล

ขา้งตน้ 
 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี 2562 สิ(นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ไดร้ายงานใหท้ี�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาว่า รายละเอียดงบการเงินที�เป็นสาระสาํคัญ บริษัทได้

รายงานใหท้ี�ประชุมทราบในวาระที� 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2562 แลว้ ซึ�งงบการเงิน

ประจาํปี 2562 ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

ตามลาํดบัแลว้ ในวาระดงักลา่วนี A เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูที�เพียงพอประกอบการตดัสินใจในวาระที� 3 นี A บริษัทจึงเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามอีกครัAงหนึ�ง 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใดเพิ�มเติมประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ทาํการนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุทราบวา่ ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจาํปี 2562 สิ Aนสดุ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 นัAน จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัAงหมดของผูถื้อ

หุน้ซึ�งเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

มติที�ประชุม  

ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบอนมุตัิงบการเงินประจาํปี 2562 สิ Aนสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี A 

มตทิี�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 128,804,344        100 

2. ไม่เหน็ดว้ย 0          0 

3. งดออกเสียง 0          0 

4. บตัรเสีย 0          0 

 
วาระที� T พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิและจ่ายเงนิปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงนิสด 
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายชาคริต โอภาสอุดม นาํเสนอขอ้มูลวาระพิจารณาการจัดสรรกาํไรสทุธิและ

จ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุน้ปันผลและเงินสด ใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา 
 

นายชาคริต โอภาสอุดม นาํเสนอขอ้มูลใหท้ี�ประชุมพิจารณา โดยแบ่งเป็น _ หวัขอ้ คือ การจดัสรรกาํไรสทุธิ 

และ การจ่ายเงินปันผล เป็นดงันี A 
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การจดัสรรกาํไรสทุธิ 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด และขอ้บังคับของบริษัท ไดก้าํหนดใหบ้ริษัทจะตอ้ง

จดัสรรกาํไรสทุธิในแตล่ะปีไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี จนกว่าทนุสาํรองนี A

จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบรษัิท ซึ�งปัจจุบนับริษัทมีเงินสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวน

ทัAงสิ Aน 18,368,889.16 บาท จากทุนจดทะเบียน 191,249,751 บาท จึงเสนอพิจารณาจัดสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย        

รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 648,427.48 บาท รวมเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายจาํนวนรวม

ทัAงสิ Aน 19,017,316.64 บาท 

ความเห็นของที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดสรรกาํไรสทุธิ คณะกรรมการฯเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 648,427.48 บาท 

รวมเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายจาํนวนรวมทัAงสิ Aน 19,017,316.64 บาท ตามที�ไดน้าํเสนอดงักลา่ว 
 

การจ่ายเงินปันผล 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามที�บรษัิทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ในแตล่ะปีในอตัราไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 30 ของกาํไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสาํรองตาม

กฎหมาย และเงินสะสมอื�นๆ ตามที�บรษัิทกาํหนด ทัAงนี A การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี�ยนแปลงขึ Aนอยู่กบัฐานะ

การเงิน และผลการดาํเนินงาน แผนการลงทนุความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต     

บรษัิทขอเสนอจ่ายเงินปันผลสาํหรบัปี 2562 (วนัที� 1 มกราคม 2562 – วนัที� 31 ธนัวาคม 2562) ในอตัราหุน้ละ 

0.0556 บาท เป็นจาํนวนรวมไม่เกิน 10,633,485.61 บาท หรือคิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายประมาณรอ้ยละ 81.99 ของ

กาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะของบรษัิทในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี A 

ก. จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทในอตัรา 20 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรือเป็น

จาํนวนไม่เกิน 9,562,487 หุน้ (คาํนวณตามจาํนวนหุน้ที�ออกและเรียกชาํระแลว้ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 ซึ�งมีจาํนวน 

191,249,751 หุน้) มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรอืคิดเป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 9,562,487 บาท  

อนึ�ง ในกรณีที�ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการคาํนวณตามสดัสว่นการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่วแลว้ บรษัิท

จะตดัเศษหุน้ดงักลา่วทิ Aง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 

ข. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพื�อชาํระภาษีหกั ณ ที�จ่ายในอตัราหุน้ละ 0.0056 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่

เกิน 1,070,998.61 บาท (ทัAงนี A เศษหุน้จากการจ่ายหุน้ปันผลตามขอ้ 4.2 ก. ที�จะจ่ายเงินสดใหก้บัผูถื้อหุน้แทน อาจมีผล

ทาํใหเ้งินปันผลที�จ่ายในรูปเงินสดมีจาํนวนมากกวา่ 1,070,998.61 บาทได ้อยา่งไรก็ตาม เมื�อรวมจาํนวนเงินปันผลที�จ่าย

ทัAงสองสว่นจะมีจาํนวนเงินรวมไมเ่กิน 10,633,485.61 บาท) 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. กาํไรสทุธิประจาํปี (ลา้นบาท) 31.15 27.38 12.97 

2. กาํไรสะสมที�ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ลา้นบาท) 298.09 300.48 302.06 

3. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 170.00 191.25 191.25 

4. มลูคา่เงินปันผล (ลา้นบาท) 23.61 9.98 10.63 

5. มลูคา่เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) 0.1389 0.0522 0.0556 

6. กาํไรตอ่หุน้ขัAนพื Aนฐาน (บาท) 0.16 0.14 0.07 

7. อตัราการจา่ยเงินปันผล 75.80% 36.46% 81.99% 
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โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 11 สิงหาคม 2563 และกาํหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัที� 28 สงิหาคม 2563 

ความเห็นของที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี�ประชุมผู้

ถือหุน้พิจารณาอนมุตัิจ่ายปันผล ตามรายละเอียดที�ไดน้าํเสนอขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที�ไดเ้ขา้รว่มประชุมซกัถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาการจดัสรร

กาํไรสทุธิและจ่ายเงินปันผล ตามที�บรษัิทไดน้าํเสนอขา้งตน้ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ทาํการนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุทราบวา่ ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการจดัสรรกาํไรสทุธิและจ่ายเงินปันผล

ที�บรษัิทไดน้าํเสนอขา้งตน้นัAน จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัAงหมดของผูถื้อหุน้

ซึ�งเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติที�ประชุม  

ที�ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายรอ้ยละ � ของกาํไรสทุธิประจาํปี 2562 เป็น

จาํนวนเงิน 648,427.48 บาท รวมเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายจาํนวนรวมทัAงสิ Aน 19,017,316.64 บาท ตามที�นาํเสนอ และ

มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลสาํหรบัปี 2562 (วนัที� 1 มกราคม 2562 – วนัที� 31 ธันวาคม 2562) ในอตัราหุน้ละ 0.0556 บาท 

เป็นจาํนวนรวมไมเ่กิน 10,633,485.61 บาท หรอืคิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายประมาณรอ้ยละ 81.99 ของกาํไรสทุธิจากงบ

การเงินเฉพาะของบรษัิทในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี A 

ก. จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทในอตัรา 20 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรือเป็น

จาํนวนไม่เกิน 9,562,487 หุน้ (คาํนวณตามจาํนวนหุน้ที�ออกและเรียกชาํระแลว้ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

2562 ซึ�งมีจํานวน 191,249,751 หุ้น) มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 

9,562,487 บาท  

อนึ�ง ในกรณีที�ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการคาํนวณตามสดัสว่นการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่วแลว้ 

บรษัิทจะตดัเศษหุน้ดงักลา่วทิ Aง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 

0.05 บาท 

ข. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพื�อชาํระภาษีหกั ณ ที�จ่ายในอตัราหุน้ละ 0.0056 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน

ไมเ่กิน 1,070,998.61 บาท (ทัAงนี A เศษหุน้จากการจ่ายหุน้ปันผลตามขอ้ 4.2 ก. ที�จะจ่ายเงินสดใหก้บัผูถื้อ

หุน้แทน อาจมีผลทาํใหเ้งินปันผลที�จ่ายในรูปเงินสดมีจาํนวนมากกว่า 1,070,998.61 บาทได ้อย่างไรก็

ตาม เมื�อรวมจาํนวนเงินปันผลที�จ่ายทัAงสองสว่นจะมีจาํนวนเงินรวมไมเ่กิน 10,633,485.61 บาท) 

โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 11 สิงหาคม 2563 และกาํหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัที� 28 สงิหาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี A 

มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(S หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

b. เห็นดว้ย 128,805,469 b^^ 

_. ไมเ่ห็นดว้ย ^ ^ 

~. งดออกเสยีง ^ ^ 

4. บตัรเสยี ^ ^ 
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วาระที� P  พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากการจ่ายหุ้นปันผล 
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม นาํเสนอขอ้มลูวาระพิจารณาเพิ�มทนุจดทะเบียนของบรษัิท

จากการจ่ายหุน้ปันผล ใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา 
 

นายชาคริต โอภาสอุดม นาํเสนอขอ้มูลใหท้ี�ประชุมพิจารณาว่า เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการจ่ายปันผลเป็นหุน้

สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวาระที� 4 จึงเสนอใหพ้ิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจดทะเบียน จาํนวน 

191,249,751 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน 200,812,238 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 9,562,487 หุน้ มลู

คา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรอืคิดเป็นมลูคา่จาํนวน 9,562,487 บาท (แบบรายงานการเพิ�มทนุ รายละเอียดตามสิ�งที�สง่มา

ดว้ย 3.) 
โดยความเห็นคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบใหน้าํเสนอตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณา

อนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จาก 191,249,751 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 

200,812,238 บาท โดยการออกหุน้สามัญใหม่จาํนวน 9,562,487 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า

จาํนวน 9,562,487 บาท  
 
 

ประธานฯ ชี Aแจงเพิ�มเติมใหท้ี�ประชมุทราบวา่ วาระการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทในวาระนี A เป็นการเพิ�มทนุ

จดทะเบียนบริษัทเพื�อรองรับจากการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดในวาระที�ผ่านมา จึงมีความจําเป็นที�จะต้อง

ดาํเนินการให้สอดคลอ้งกับมติในวาระดังกล่าว ประธานฯจึงเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ที�ไดเ้ขา้ร่วมประชุมซักถาม หรือ

เสนอแนะใดๆ ตอ่วาระพิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ตามที�บรษัิทไดน้าํเสนอขา้งตน้ 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ทาํการนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก

ทุนจดทะเบียน จาํนวน 191,249,751 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 200,812,238 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่

จาํนวน 9,562,487 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าจาํนวน 9,562,487 บาท จะตอ้งผ่านการเห็นชอบ

อนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

มติที�ประชุม 

ที�ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบรษัิทจากทนุจดทะเบียน จาํนวน 191,249,751 

บาท เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน 200,812,238 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 9,562,487 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้

ละ 1 บาท หรอืคิดเป็นมลูคา่จาํนวน 9,562,487 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี A 

มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(S หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

b. เห็นดว้ย 128,805,469 b^^ 

_. ไมเ่ห็นดว้ย ^ ^ 

~. งดออกเสยีง ^ ^ 

4. บตัรเสยี ^ ^ 
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วาระที� Q  พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ�มเติมหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุน

จดทะเบียน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม นาํเสนอขอ้มลูวาระพิจารณาอนมุตัิใหแ้กไ้ขเพิ�มเติมหนงัสอื

บรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียน ใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา 
 

นายชาคริต โอภาสอุดม นาํเสนอขอ้มูลใหท้ี�ประชุมพิจารณาว่า เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ�มทนุจดทะเบียน

ของบรษัิท ในวาระที� 5 จึงเสนอใหพ้ิจารณาการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เรื�องทนุจดทะเบียน ซึ�ง

ใหย้กเลกิขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนี Aแทน  

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน : 200,812,238 บาท (สองรอ้ยลา้นแปดแสนหนึ�งหมื�นสองพนัสองรอ้ยสามสิบแปดบาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น : 200,812,238 หุน้ (สองรอ้ยลา้นแปดแสนหนึ�งหมื�นสองพนัสองรอ้ยสามสิบแปดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึ�งบาทถว้น) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุน้สามญั : 200,812,238 หุน้ (สองรอ้ยลา้นแปดแสนหนึ�งหมื�นสองพนัสองรอ้ยสามสิบแปดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ : -ไม่มี-   
 

ทัAงนี A ใหบุ้คคลที�กรรมการผูจ้ัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที�กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํ หรอืดาํเนินการใดๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการฯ เห็นชอบใหน้าํเสนอตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนมุตัิให้

แกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดขา้งตน้ 

ประธานฯ ชี Aแจงเพิ�มเติมใหท้ี�ประชุมทราบว่า วาระพิจารณาแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิดงักลา่วนี A เป็น

วาระที�จะตอ้งพิจารณาต่อเนื�องเพื�อดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที� 5 เพื�อรองรบั

จากการจ่ายหุน้ปันผล จึงมีความจาํเป็นที�จะตอ้งดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัมติในวาระดงักลา่ว จึงขอเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ

หุน้ที�ไดเ้ขา้รว่มประชมุซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ตอ่วาระพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณหส์นธิของบริษัท 

ตามที�ไดน้าํเสนอขา้งตน้ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ทาํการนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื�อรองรบัจากการจ่ายหุน้ปันผล ที�บริษัทได้

นาํเสนอขา้งตน้นัAน จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงสามในสี�ของจาํนวนเสียงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้

รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง จึงขอใหท้ี�ประชมุโปรดลงมติ 

มติที�ประชุม ที�ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตัแิกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 เรื�องทนุจดทะเบียน 

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียน ดงันี A 
 

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน : 200,812,238 บาท (สองรอ้ยลา้นแปดแสนหนึ�งหมื�นสองพนัสองรอ้ยสามสิบแปดบาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น : 200,812,238 หุน้ (สองรอ้ยลา้นแปดแสนหนึ�งหมื�นสองพนัสองรอ้ยสามสิบแปดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ : 1 บาท (หนึ�งบาทถว้น) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุน้สามญั : 200,812,238 หุน้ (สองรอ้ยลา้นแปดแสนหนึ�งหมื�นสองพนัสองรอ้ยสามสิบแปดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ : -ไม่มี-   
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ทัAงนี A ใหบ้คุคลที�กรรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที�กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํ หรอืดาํเนินการใดๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี A 

มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(S หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

b. เห็นดว้ย 128,805,469 b^^ 

_. ไมเ่ห็นดว้ย ^ ^ 

~. งดออกเสยีง ^ ^ 

4. บตัรเสยี ^ ^ 

 
วาระที� U พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามัญเพิ�มทุนของบริษัทเพื�อรองรับการจ่ายเงนิปันผลเป็นหุน้สามัญ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม นาํเสนอขอ้มลูวาระพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�ม

ทนุของบรษัิทเพื�อรองรบัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั ใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา 
 

นายชาครติ โอภาสอดุม นาํเสนอขอ้มลูใหท้ี�ประชมุพิจารณาวา่ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้

สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในวาระที� 4 จึงเสนอใหพ้ิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุจาํนวน 9,562,487 หุน้ มลูค่าที�

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื�อรองรบัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั (Stock Dividend) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทในอตัราสว่น 

20 หุน้สามญัเดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล 
โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 11 สิงหาคม 2563  และกาํหนด

จ่ายเงินปันผลในวันที� 28 สิงหาคม 2563 ทัAงนี A สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน ขึ Aนอยู่กับการ

พิจารณาอนมุตัิจากที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการฯมีความเห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณา

อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุของบรษัิทเพื�อรองรบัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัตามรายละเอียดขา้งตน้(ตามแบบ

รายงานการเพิ�มทนุ รายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 3.) 

ประธานฯ ชี Aแจงเพิ�มเติมใหท้ี�ประชุมทราบว่า วาระพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุของบริษัทเพื�อ

รองรบัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัดงักล่าวนี A เป็นวาระที�สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทเพื�อรองรบั

จากการจ่ายหุน้ปันผล จึงมีความจาํเป็นที�จะตอ้งดาํเนินการตอ่เนื�องใหส้อดคลอ้งกบัวาระดงักลา่ว จึงขอเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ

หุน้ที�ไดเ้ขา้รว่มประชมุซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ตอ่วาระพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณหส์นธิของบริษัท 

ตามที�ไดน้าํเสนอขา้งตน้ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ทาํการนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุทราบวา่ ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุของ

บริษัทเพื�อรองรบัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงสามในสี�ของจาํนวน

เสยีงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง จึงขอใหท้ี�ประชมุโปรดลงมติ 

มติที�ประชุม ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุจาํนวน 9,562,487 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้

ละ 1 บาท เพื�อรองรบัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั (Stock Dividend) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทในอตัราสว่น 20 หุน้

สามญัเดิมต่อ 1 หุน้ปันผล โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 11 สิงหาคม 2563  

และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 28 สงิหาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี A 
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มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(S หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

b. เห็นดว้ย 128,805,469 b^^ 

_. ไมเ่ห็นดว้ย ^ ^ 

~. งดออกเสยีง ^ ^ 

4. บตัรเสยี ^ ^ 
 

วาระที� 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม นาํเสนอขอ้มลูวาระพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขาย

หุน้กูข้องบรษัิท ใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา 
 

นายชาครติ โอภาสอดุม นาํเสนอขอ้มลูใหท้ี�ประชุมพิจารณาว่า วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุลเพื�อรองรบัการขยาย

ธุรกิจของบรษัิท รวมถึงการลงทนุในดา้นตา่ง ๆ ในอนาคต และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทจึงขอให้พิจารณาอนมุตัิ

การออกและเสนอขายหุน้กู้ของบริษัทจาํนวนไม่เกิน 800 ลา้นบาท โดยรายละเอียดของหุน้กู้ที�จะออกและเสนอขาย

เบื Aองตน้ มีดงันี A 

วตัถปุระสงค ์ : เพื�อรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในดา้นต่าง ๆ ในอนาคต และใชเ้ป็นเงินทุน

หมนุเวียนของบรษัิท 

ประเภท : หุน้กูท้กุประเภท / ทกุชนิด (เวน้แต่หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ซึ�งอาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ ชนิด

ทยอยคืนเงินตน้ หรอืคืนเงินตน้ครัAงเดียวเมื�อครบกาํหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ หรือเป็นหุน้กูอ้นุพนัธ ์ทัAงนี A ขึ Aนอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก

และเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

จาํนวนเงิน

รวม 

: มลูคา่รวมของหุน้กูก้าํหนดไวไ้มเ่กิน 800 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ�ง หรอืในเงินสกลุอื�นในจาํนวน

ที�เทียบเทา่ 

ทัAงนี A บริษัทสามารถออกและเสนอขายขายหุน้กู้เพิ�มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุน้กู้ เพื�อ

ทดแทนหุน้กูเ้ดิมที�มีการไถ่ถอนไปแลว้ได ้ภายในวงเงินดงักลา่ว โดยหุน้กูท้ี�บริษัทออกจาํหน่ายแลว้

ในขณะใดขณะหนึ�งจะตอ้งมีจาํนวนเงินไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 

อตัราดอกเบี Aย : ขึ Aนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว 

อาย ุ : สาํหรบัหุน้กูร้ะยะสัAนไม่เกิน 270 วนั และสาํหรบัหุน้กูร้ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี ทัAงนี A ขึ Aนอยู่กับสภาวะ

ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

การเสนอ

ขาย 

: เสนอขายให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุน

สถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน หรืออาจเสนอขายเป็น

โครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรือเป็นรายครัAงก็ได ้ตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และ/หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งที�มีผลใชบ้งัคบัในขณะที�

ออกและเสนอขายหุน้กูน้ัAน 

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด : ขึ Aนอยูก่บัเงื�อนไขของหุน้กูท้ี�ออกในแตล่ะครัAง 

เงื�อนไขอื�นๆ : ขอ้จาํกดัและเงื�อนไขอื�นๆ ของหุน้กู ้เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้กูท้ี�จะออกในแต่ละคราว มูลค่าที�

ตราไว ้ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย อตัราดอกเบี Aย การแต่งตัAงผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้วิธีการออกและเสนอขาย 
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วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย อาย ุการไถ่ถอนก่อนกาํหนด การจดทะเบียนในตลาดรอง

ใดๆ (ถา้มี) และอื�นๆ ใหอ้ยูใ่นอาํนาจของคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบริหาร และ/

หรือกรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือ บุคคลที�ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 

คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ ที�จะพิจารณากาํหนดตอ่ไป 

ทัAงนี A เห็นสมควรเสนอใหท้ี�ประชุมพิจารณาอนุมตัิการมอบอาํนาจใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือ บุคคลที�ไดร้ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ ในการกาํหนดหรอื

เปลี�ยนแปลงเงื�อนไข และรายละเอียดตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละประเภท/

แต่ละชนิดในแต่ละครัAง รวมทัAง ใหม้ีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ อนัจาํเป็น และเกี�ยวเนื�องกบัการ

ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว ใหส้าํเร็จ และเป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด และรวมถึงการมี

อาํนาจในการแต่งตัAงที�ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ัดการการจาํหน่ายและรบัประกันการจัด

จาํหนา่ย  และ/หรอืสถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เชื�อของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรือ บคุคลอื�นใด ใน

กรณีที�จะตอ้งมีการแต่งตัAงตามกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง หรือในกรณีอื�นใดตามที�เห็นควรการเขา้ทาํและ

ลงนามในสญัญาแต่งตัAงผูจ้ัดจาํหน่ายหุน้กู ้(Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement 

Agreement) และ/หรอื สญัญาอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง การจดัทาํ การลงนาม และการยื�นคาํขอและเอกสาร

ตา่ง ๆ กบัสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หนว่ยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง และนิติบคุคล และ/หรือ 

บคุคลอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการฯเห็นชอบใหน้าํเสนอตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการออก

และเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทจาํนวนไมเ่กิน 800 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดของหุน้กูท้ี�จะออกและเสนอขายตามที�นาํเสนอ

ขา้งตน้ 

ประธานฯ อธิบายเพิ�มเติมใหที้�ประชุมพิจารณาเพิ�มเติมว่า ตามที�บริษัทไดอ้ธิบายขอ้มูลเนื Aอหาวาระการ

พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กู้ ขอเพิ�มเติมใหท้ราบว่า ในขณะนี Aบริษัทยงัไม่เคยมีการออกหุน้กูม้าก่อน และ

ครัAงนี Aจะเป็นการดาํเนินการครัAงแรกของบริษัท หากจะถามว่าการออกหุน้กูค้รัAงนี Aเพื�ออะไรนัAน ก็เพื�อการขยายกิจการของ

บรษัิทในอนาคต และเป็นทนุสาํรองในการดาํเนินกิจการ ประเด็นสาํคญัอีกเรื�องหนึ�งก็คือ เป็นหลกัการที�อธิบายว่าบริษัท

จะทาํการออกหุน้กูไ้มเ่กิน 800 ลา้นบาท หากจะถามวา่ อตัราดอกเบี Aยเทา่ไร หรอืระยะเวลานานเทา่ไรนัAน ณ ขณะนี Aยงัมิได้

มีการกาํหนดตวัเลขเฉพาะเจาะจง อตัราต่างๆ ก็ขึ Aนกบัสถานการณต์่างๆ ในขณะนัAน จึงขอเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที�ไดเ้ขา้

รว่มประชุมซกัถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทจาํนวนไม่เกิน 800 

ลา้นบาท ตามที�บรษัิทไดน้าํเสนอขา้งตน้ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ทาํการนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง

บรษัิทจาํนวนไมเ่กิน 800 ลา้นบาท จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงสามในสี�ของจาํนวนเสยีงทัAงหมดของผู้

ถือหุน้ซึ�งเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง จึงขอใหท้ี�ประชมุโปรดลงมติ 
 

มติที�ประชุม ที�ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทจาํนวนไมเ่กิน 800 ลา้นบาท ตาม

รายละเอียดที�นาํเสนอดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี A 
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มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(S หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

b. เห็นดว้ย 128,806,469 b^^ 

_. ไมเ่ห็นดว้ย ^ ^ 

~. งดออกเสยีง ^ ^ 

4. บตัรเสยี ^ ^ 

 

วาระที� 9 พิจารณาเลือกตั(งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายชาคริต โอภาสอุดม นาํเสนอขอ้มูลวาระพิจารณาเลือกตัAงกรรมการแทน

กรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ ใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา 

นายชาคริต โอภาสอดุม นาํเสนอขอ้มลูใหท้ี�ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั และ

ขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 18 ไดก้าํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีใน

อตัราหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการทัAงหมด จึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาเลือกตัAงกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ 

หรอืเสนอแตง่ตัAงกลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระสาํหรบัปี 2563 กรรมการครบกาํหนดออกตามวาระมีดงันี A    

ชื�อ ตาํแหนง่ 

1 นายอภิชาติ  ชโยภาส กรรมการบรษัิท และกรรมการผูจ้ดัการ 

2 นายพิทกัษ์  เกียรติเดชปัญญา กรรมการบรษัิท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3 นายสมศกัดิ}  หม่มว่ง รองประธานกรรมการ  และกรรมการอิสระ 
 

 

ทัAงนี A บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัAงเป็น

กรรมการล่วงหนา้ระหว่างวนัที� 15 มกราคม – วนัที� 18 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายชื�อ

บคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเพื�อเลอืกตัAงกรรมการ 

ดว้ยเหตนุี A คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่า กรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระในครัAงนี Aจาํนวน

ทัAง 3 ทา่น มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณแ์ละประวตัิการทาํงานที�ดี และเป็นบคุคลที�ไม่ไดป้ระกอบกิจการ/เขา้เป็น

หุน้ส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับ

บริษัทฯ รวมทัAงมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที�ดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพออันเป็น

ประโยชนต์อ่การดาํเนินกิจการของบรษัิท  
 

นอกจากนี A ยงัมีคณุสมบตัิที�เหมาะสมตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และสอดคลอ้งกับ

องคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยทุธท์างธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ลือกตัAง

กรรมการที�ตอ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการต่ออีกวาระหนึ�ง อนึ�ง ขอ้มลูของผูท้ี�ไดร้บัการเสนอชื�อเพื�อ

เลอืกตัAงเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการแทนกรรมการที�ครบออกตามวาระ ตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 4. 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการฯเห็นชอบใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัAง

กรรมการทัAง 3 ท่าน คือ นายอภิชาติ ชโยภาส นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา นายสมศกัดิ} ห่มม่วง กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่

กรรมการบรษัิทตอ่อีกวาระหนึ�ง เนื�องจากบคุคลดงักลา่วเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณอ์นัเป็นประโยชน์

ตอ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 
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ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุทราบวา่ เพื�อใหเ้ป็นการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการที�ดี และใหผู้้

ถือหุน้ลงนามไดอ้ยา่งอิสระ ขอใหก้รรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระและเสนอแตง่ตัAงใหมท่ี�ไดเ้ขา้รว่มการประชมุในครัAง

นี A ขออนญุาตออกจากหอ้งประชมุเป็นการชั�วคราวจนกวา่จะมีลงมติในวาระการประชมุนี Aเสรจ็สิ Aน 
 

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที�ไดเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระเลือกตัAงกรรมการ

แทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ ตามที�บรษัิทไดน้าํเสนอขา้งตน้ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด และเพื�อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการที�ดี และใหเ้พื�อผู้

ถือหุน้ไดล้งคะแนนเสยีงอย่างอิสระ ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรทาํการนบัคะแนนเลือกตัAงกรรมการแทนกรรมการที�

ตอ้งออกตามวาระเป็นรายบคุคล 
 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่า สาํหรบัการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตัAงกรรมการแทนกรรมการที�

ครบกาํหนดออกตามวาระนี A จะทาํการลงคะแนนมติแต่งตัAงกรรมการเป็นรายบคุคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งไดร้บั

การรบัรองดว้ยเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

โดยขอใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้ ลงมติแตง่ตัAงกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี A 
 

1. กรรมการทา่นแรก นายอภิชาติ ชโยภาส 

มติที�ประชุม  

ที�ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัAง นายอภิชาติ ชโยภาส กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ�ง ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี A 

มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(S หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

b. เห็นดว้ย 128,806,469 100 

_. ไมเ่ห็นดว้ย ^ 0 

~. งดออกเสยีง 0 0 

4. บตัรเสยี ^ 0 
 

2. กรรมการทา่นที�สอง นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา 

มติที�ประชุม  

ที�ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัAง นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระ

หนึ�ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี A 

มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(S หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

b. เห็นดว้ย 128,806,469 100 

_. ไมเ่ห็นดว้ย ^ 0 

~. งดออกเสยีง 0 0 

4. บตัรเสยี ^ 0 
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3. กรรมการทา่นที�สาม นายสมศกัดิ} หม่มว่ง 

มติที�ประชุม  

ที�ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัAง นายสมศกัดิ} ห่มม่วง กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ�ง ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี A 

มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(S หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

b. เห็นดว้ย 128,806,469 100 

_. ไมเ่ห็นดว้ย ^ 0 

~. งดออกเสยีง 0 0 

4. บตัรเสยี ^ 0 
 
 

วาระที� SR พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาํปี 2563 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม นาํเสนอขอ้มลูวาระพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

บรษัิทประจาํปี 2563 ใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา 

นายชาคริต โอภาสอุดม นาํเสนอขอ้มูลให้ที�ประชุมพิจารณาว่า เพื�อให้ผูถื้อหุ้นร่วมกันพิจารณากําหนด

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทประจาํปี 2563 ตามที�กฎหมายเกี�ยวกบั พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจาํกดั ไดก้าํหนดไว ้

ทัAงนี A บริษัทได้พิจารณาแลว้ เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 ซึ�งรวมถึง 

เงินเดือน โบนสั เบี Aยประชมุ คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื�น เป็นจาํนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทตอ่ปี 

โดยแบง่คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทดงันี A 

ก) คา่เบี Aยประชมุกรรมการตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการที�เขา้รว่มประชมุกรรมการบรษัิท 

ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตาม

ระยะเวลาที�ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ค) คา่เบี Aยประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการที�เขา้รว่ม

ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิทเป็นจาํนวน 50,000 บาทตอ่เดือน 
 

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจาํปี 2561 – 2563 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

ปีที�เสนอ 

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

คา่เบีAยประชมุของคณะกรรมการบรษัิทฯ 10,000 บาท/ครัAง 10,000 บาท/ครัAง 10,000 บาท/ครัAง 

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

คา่เบีAยประชมุของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 10,000 บาท/ครัAง 10,000 บาท/ครัAง 10,000 บาท/ครัAง 

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

โดยในปี 2562 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน เป็นจาํนวนรวมทัAงสิ Aน 2,470,000 บาท ซึ�งไมเ่กินวงเงิน 5,000,000 บาทตอ่ปีที�ไดร้บัการอนมุตัิจากที�

ประชมุผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบใหน้าํเสนอตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2563 คงเดิม ตามที�ไดน้าํเสนอดงักลา่ว 
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ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที�ไดเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณากาํหนด

คา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทประจาํปี 2563 ตามที�ไดน้าํเสนอขา้งตน้ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ทาํการนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประจาํปี 2563 นี A จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนุมตัิจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจาํนวนเสียงทัAงหมดของ        

ผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้รว่มประชมุ 
 

มติที�ประชุม  

ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 ซึ�งรวมถึง เงินเดือน โบนสั 

เบี Aยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื�น เป็นจาํนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่ง

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทดงันี A 

ก) คา่เบี Aยประชมุกรรมการตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการที�เขา้รว่มประชมุกรรมการบรษัิท 

ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตาม

ระยะเวลาที�ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ค) คา่เบี Aยประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการที�เขา้รว่ม

ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิทเป็นจาํนวน 50,000 บาทตอ่เดือน 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี A 

มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(S หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

b. เห็นดว้ย 128,806,469 100 

_. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

~. งดออกเสยีง ^ 0 

4. บตัรเสยี ^ 0 

 

วาระที� 11 พิจารณาแต่งตั(งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาํปี 2563 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายชาคริต โอภาสอุดม นาํเสนอขอ้มูลวาระพิจารณาแต่งตัAงผูส้อบบัญชีและ

กาํหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีประจาํปี 2563 ใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา 

นายชาครติ โอภาสอดุม นาํเสนอขอ้มลูใหท้ี�ประชมุพิจารณาวา่ เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชน

จาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษัท ไดก้าํหนดใหท้ี�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตัAงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัชีของบรษัิทเป็นประจาํทกุปี  

ผู้สอบบัญชีที�เสนอแต่งตั(งมีดังนี( 

รายชื�อผู้สอบบัญชี เลขทะเบียน จาํนวนปีที�สอบบัญชีใหกั้บบริษัทฯ 

นายประวิทย ์ วิวรรณธนานตุร ์ 4917 2 ปี (ปี 2556– 2557) 

นายเทอดทอง เทพมงักร 3787 - 

นางสาวชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั 9622 3 ปี (ปี 2559-2561) 

นายบญุเกษม สารกลิ�น 11888 1ปี (ปี 2562) 
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หรอืผูส้อบบญัชีทา่นอื�นภายในสาํนกังานเดียวกนั แหง่ บรษัิท พีวี ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 

ของบรษัิทโดยกาํหนดคา่ตอบแทน เป็นจาํนวนเงิน 2,220,000 บาทตอ่ปี (รวมบรษัิทยอ่ย)  

ทัAงนี A ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีสว่นไดเ้สียกับบริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น 

หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 

เปรียบเทียบค่าสอบบญัชีประจาํปีและรายไตรมาส ปี 2562-2563 

ที� รายละเอียด หน่วย ปี 2562 
ปี 2563 

หมายเหตุ 
ปีที�เสนอ 

1 บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 

 1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจาํปี (บาท) 600,000 640,000  

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

2 บรษัิท อารพ์ี ทรานสปอรต์เทชั�น จาํกดั 

 2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจาํปี (บาท) 200,000 210,000  

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

3 บรษัิท จดัหางาน อารพ์ี จ๊อบ จาํกดั 

 3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจาํปี (บาท) 100,000 100,000  

 3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 90,000 90,000 ไตรมาสละ 30,000 บาท 

4 งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจาํปี (บาท) 125,000 140,000  

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

6 
งานตรวจสอบการควบคมุทั�วไปดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการควบคมุเฉพาะระบบงาน 
(บาท) 140,000 140,000  

 รวมค่าตอบแทน (บาท) 2,110,000 2,220,000 เพิ�มขึ Aน 110,000 บาท 
 

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที�ไดเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาแต่งตัAง

ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีประจาํปี 2563 ตามที�บรษัิทไดน้าํเสนอขา้งตน้ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ทาํการนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี�ประชุมทราบว่าสาํหรบัการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากาํหนดแต่งตัAงผูส้อบบญัชีและ

กาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาํปี 2563 ที�บริษัทไดน้าํเสนอขา้งตน้นี A จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนุมัติจาก            

ผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติที�ประชุม  

ที�ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแต่งตัAงผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนี Aจาก บริษัท พีวี ออดิท จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบ

บญัชีประจาํปี 2563 

� นายประวิทย ์ วิวรรณธนานตุร ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 4917 

� นายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 3787 

� นางสาวชตุมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 9622 

� นายบญุเกษม สารกลิ�น ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที� 11888 

หรือผูส้อบบญัชีท่านอื�นภายในสาํนกังานเดียวกัน แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 

2563 ของบริษัท และอนมุตัิค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 จาํนวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี(รวมบริษัทย่อย) ดว้ยคะแนน

เสยีงดงันี A 
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มติที�ลง 
จาํนวนเสียงที�ลงมต ิ

(S หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

b. เห็นดว้ย 128,806,469 100 

_. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

~. งดออกเสยีง ^ 0 

4. บตัรเสยี ^ 0 
 
 

วาระที� 12  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้มี) 
 

ประธานฯ ไดส้อบถามที�ประชุมผูถ้อืหุน้ว่า มผีูใ้ดจะสอบถามหรอืเสนอความเหน็เรื�องอื�นใด นอกจากวาระที�
กาํหนดหรอืไม่ และมผีูถ้อืหุน้สอบถามและนําเสนอความเหน็ดงันี( 

 

ผู้ถือหุน้สอบถาม/เสนอความเห็น ผู้บริหารตอบข้อสอบถาม 

� คุณวันทนา แพรธาํรงกุล (ผูถื้อหุน้) สอบถามวา่ 

ตัAงแตเ่ดือนมกราคม-มิถนุายน 2563 ไดร้บัผลกระทบทางการเงิน

อยา่งไร 

 

� ผู้บริหาร ชี Aแจงขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ดงันี A 

ในช่างไตรมาสที� 1/2563 บริษัทไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อโควิด19 (COVID-19) ไม่มากเท่าไร 

แต่ในไตรมาสที�  2 โดยเฉพาะในเดือนเมษายน บริษัทได้รับ

ผลกระทบอยา่งเป็นอยา่งมาก เกาะสมยุ เกาะพะงนั สภาพเสมือน

ถกูปิดเกาะ แต่ก็ยงัโชคดีที�บริษัทใหบ้ริการในกลุ่มรถLogistic ที�

เขา้เกาะสว่นใหญ่ก็ยงัใชบ้รกิารบรษัิทต่อเนื�อง ไม่ว่าจะเป็น สินคา้ 

อาหาร วสัดกุ่อสรา้ง โลตสั บิ�กซี แมคโคร นํAามนั ฯลฯ ในช่วงปกติ

บริษัทมีรายไดส้งูสดุต่อวนัประมาณสองลา้นกว่าบาทต่อวัน ช่วง

แย่ที�สดุเดือนเมษายนรายไดต้ ํ�าลงไปอยู่ที�ประมาณสี�แสนบาทต่อ

วนั ตัAงแต่สถานการณโ์ควิดเบาบางลง รายไดเ้ริ�มดีขึ Aน บริษัทคาด

วา่เรว็สดุตน้ปีหนา้สถานการณจ์ะดีขึ Aน 

อย่างไรก็ดี ก็ตอ้งพึ�งการเปิดการบินระหว่างประเทศ และบริษัทก็

คาดหวงัใหก้ารทอ่งเที�ยวกลบัมาดีขึ Aนโดยเรว็ 

ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ณ 

ขณะนีAไดมี้หน่วยงานราชการประจาํอยู่ท่าเรือของบริษัท มีการ

ตรวจอุณหภูมิ ตรวจคัดกรอง การลงทะเบียน และการรักษา

ระยะหา่ง 

ในส่วนแผนงานในอนาคตตามที�บริษัทไดมี้การนาํเสนอขอการ

ออกหุ้นกู้ หนึ�งในนัAนก็คือ การขออนุญาตทาํท่าเทียบเรือเกาะ

พะลวย ซึ�งอยูใ่นระหวา่งการขออนญุาต ก็คาดว่าจะเป็นช่องทางที�

จะเสรมิรายไดใ้นอนาคต 

� คุณวิเชียร ปริตรมงคล (ผูถื้อหุน้) สอบถามวา่ 

1.บริษัทมีแผนงานในการพฒันาธุรกิจอย่างไรในปี 2563 และปี 

2564  

2.ขอสอบถามความคืบหนา้ของข่าวการเดินเรอืในเสน้ทางใหม่ 

 

 

 

� ผู้บริหาร ชี Aแจงขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ดงันี A 

1.แผนการพัฒนาธุรกิจในตอนนีA ที�เป็นอุปสรรคเป็นอย่างมากใน

เรื�องปัญหาการแพร่ระบาดโควิดที�ทาํใหก้ารท่องเที�ยวเสียหาย

อยา่งมาก อยา่งไรก็ดี ก็ตอ้งทาํการตลาดภายในประเทศเป็นหลกั 

และพฒันาการใหบ้รกิารใหด้ีขึ Aน 

2.บริษัทกาํลงัดาํเนินการขอใบอนญุาตก่อสรา้งท่าเทียบเรือเกาะ

พะลวย หากไดร้ับใบอนุญาตคาดว่าจะทาํการก่อสรา้งไดใ้นปี 

2564 
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� คุณสิริ ประสมศักดิX (ผูถื้อหุน้) สอบถามวา่ 

บริษัทย่อยที�ใหบ้ริการเดินรถ ขาดทุนอย่างต่อเนื�อง ยังมีความ

จาํเป็นที�จะตอ้งใหบ้รกิารหรอืไม ่และมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร 

� ผู้บริหาร ชี Aแจงขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ดงันี A 

ฝ่ายบรหิารพิจารณาแลว้ว่าผลประกอบการยงัเป็นที�น่าพอใจ ช่วง

ที�ผ่านมานกัทอ่งเที�ยวชาวไทยเริ�มมาใชบ้ริการเพิ�มมากขึ Aนกว่าเดิม

ที�มีแต่ชาวต่างชาติ การใหบ้ริการเดินรถเป็นการช่วยเสริมใหก้าร

ท่องเที�ยวของบริษัทครบวงจรมากขึ Aน และมีการเชื�อมต่อกับรถ

พนัธมิตรของบรษัิทไปยงัหลายๆจงัหวดัทางภาคใต ้บรษัิทคาดการ

ว่าหากการท่องเที�ยวดีขึ Aน สายการบินสามารถบินไดเ้หมือนเดิม 

ธุรกิจเดินรถของบรษัิทจะดีขึ Aน 

� คุณวันทนา แพรธาํรงกุล (ผูถื้อหุน้) สอบถามวา่ 

ขอเสนอแนะใหบ้รษัิททาํการประชาสมัพนัธข์่าวสารต่างๆใหเ้พิ�ม

มากขึ Aน 

� ผู้บริหาร ขอขอบคุณข้อเสนอแนะดังกล่าว และนําข้อเสนอ

ดงักลา่วไปพิจารณาดาํเนินการตอ่ไป 

 

 

 
 

 
 

 
 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม หรอืเสนอขอ้หารอืใดเพิ�มเติม 

 

ประธานฯ ไดข้อบพระคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที�ไดส้ละเวลาอนัมีค่าเขา้ร่วมการประชุมกับบริษัท สิ�งที�ผูถื้อหุน้ได้

กรุณาใหค้วามคิด ความเห็น ขอ้เสนอแนะตา่งๆ เหลา่นัAน เพื�อไดพ้ดูคยุหารอืรว่มกนัเพื�อสรา้งความเขา้ใจอนัเป็นประโยชน์

เป็นอย่างยิ�งที�บริษัทจะนาํไปประกอบในการวางแนวทางการบริหารธุรกิจในอนาคต  เพื�อพัฒนาธุรกิจของเราให้

เจรญิกา้วหนา้ ขอขอบพระคณุและขออนญุาตปิดการประชมุ 
 

 

ปิดการประชมุผูถื้อหุน้ เวลา 15.20 น. 

 

 

  

(ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ)ุ  

ประธานที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

 

 

 

 (นายบญัญตัิ แสงนิรตัน)์ 

ผูบ้นัทกึการประชมุ 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ�มทุน 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) 

วันที� 23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2564 

ขา้พเจา้บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท” หรอื “RP”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัAง

ที� 1/2564 เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ ์2564 ตัAงแต่เวลา 10:00 น. ถึง 13:00 น. เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุและจดัสรรหุน้เพิ�มทนุ

ดงัตอ่ไปนี A 

1. การลดทุน / การเพิ�มทุน 

ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติเกี�ยวกบัการลดทนุจดทะเบียน และเพิ�มทนุจดทะเบียนของบรษัิท ดงันี A 

1.1 ลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทจากเดิม 200,812,238 บาท เป็น 200,811,609 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียน

ที�ยงัไมไ่ดช้าํระของบรษัิทเป็นจาํนวนรวม 629 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นมลูคา่รวม 629 บาท 

1.2 เพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ�มหุน้จด

ทะเบียนของบรษัิทเป็นจาํนวน 20,000,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 20,000,000 บาท โดยเป็น

การเพิ�มทนุในลกัษณะดงันี A 

การเพิ�มทุน ประเภทหุน้ จาํนวนหุ้น 
มูลค่าที�ตราไว ้

(บาทต่อหุน้) 

รวม 

(บาท) 

� แบบกาํหนดวตัถปุระสงค์

ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั - ไมม่ี -   - - 

� แบบมอบอํานาจทั� วไป 

(General Mandate) 

หุน้สามญั 20,000,000 1 20,000,000 

 

2. การจัดสรรหุน้เพิ�มทุน 

2.1 แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จอง

ซื(อและชาํระเงนิ

ค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

- ไมม่ ี- - - - - - 
 

2.2 แบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จอง

ซื(อและชาํระเงนิ

ค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั - - - - 

ประชาชน หุน้สามญั - - - - 

บคุคลในวงจาํกดั หุน้สามญั 20,000,000 -/1 -/1 - 

หมายเหตุ: /1 การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ป็นการจดัสรรใหแ้กบ่คุคลที�มีความเกี�ยวโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที� ทจ. 21/2551 เรื�องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2551 และประกาศ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื�องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
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พ.ศ. 2546 รวมทัAงราคาที�จะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาตํ�าตามเกณฑร์าคาของสาํนกังาน 

ก.ล.ต. ตามที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ ที� ทจ. 72/2558 เรื�อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียน

เสนอขายหุน้ที�ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจาํกดั (รวมถึงฉบบัที�แกไ้ขเพิ�มเติม) และประกาศ สาํนกังาน ก.ล.ต. ที� สจ. 39/2551 

เรื�อง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการกาํหนดราคาตลาด เพื�อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ใน

ราคาตํ�า โดยราคาตลาดที�ใชใ้นการกาํหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไมต่ ํ�ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํAาหนกัของ

หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัทาํการติดต่อกัน 

ก่อนวนัแรกที�บรษัิทจะเสนอขายตอ่บคุคลในวงจาํกดั 

 ทัAงนี A มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอาํนาจ

พิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุดงักลา่วในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้รวมถึงการกาํหนดราคาเสนอขาย วนั

และเวลาที�เสนอขาย และรายละเอียดและเงื�อนไขตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว รวมทัAงการลง

นามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และการดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรที�เกี�ยวเนื�องกบัการออกและ

เสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุในครัAงนี A โดยรวมถึงการนาํหุน้สามญัเพิ�มทนุเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุน้เพิ�มทุนดงักล่าวใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที�บริษัทจัดประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครัAงถดัไปหรอืภายในวนัที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัมีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครัAง

ถดัไป ทัAงนี A แลว้แตว่า่วนัใดจะถึงก่อน 

 3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นเพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ในวนัที� 29 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งประชุม 

โรงแรมเวโรนิกา้ ชัAนที� 1 เลขที� 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  โดยกาํหนดรายชื�อ               

ผูถื้อหุน้ที�มีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัที� 9 มีนาคม 2564 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรเพิ�มทุน ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวจ้อง และเงื�อนไขการขออนุญาต 

(ถา้มี) 

4.1 บรษัิทตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที�ประชมุผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

4.2 การดาํเนินการยื�นขอจดทะเบียนการเพิ�มทุนจดทะเบียน การเปลี�ยนแปลงทุนชาํระแลว้ รวมทัAงการแกไ้ข

หนงัสอืบรคิณหส์นธิตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.3 การขออนญุาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในการนาํหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไปที�

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอืประชาชน และ/หรอืบคุคลในวงจาํกดั เขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

5. วัตถุประสงคข์องการลดทุน เพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

5.1 การลดทนุเพื�อตดัทนุจดทะเบียนที�ยงัมิไดช้าํระ และไม่ไดม้ีไวเ้พื�อรองรบัการแปลงสภาพหลกัทรพัยใ์ดๆ ของ

บรษัิท ซึ�งเป็นไปตามการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของกฎหมายมหาชนจาํกดั 

5.2 การเพิ�มทนุเพื�อรองรบัการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 

5.3 การเพิ�มทนุเพื�อนาํเงินที�ไดม้าไปใชต้ามวตัถปุระสงค ์ดงันี A 

- เพื�อใชใ้นการขยายกิจการในอนาคตของบรษัิทและ/หรอืบรษัิทยอ่ย 

- เพื�อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนบรษัิทและ/หรอืบรษัิทยอ่ยในสว่นที�เหลอื 

 6. ประโยชนท์ี�บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 การขยายฐานเงินทนุของบรษัิทและ/หรอืบรษัิทยอ่ย และ/หรอื รองรบัการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/

หรอืบรษัิทยอ่ย 

 

33/62



สิ�งที�แนบมาดว้ย 3 

 แบบรายงานการเพิ�มทนุ 

3/3 

 

 
 

7. ประโยชนท์ี�ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

บรษัิทจะนาํเงินที�ไดจ้ากการเพิ�มทนุในครัAงนี Aมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ 

เพื�อใชใ้นการขยายกิจการในอนาคตของบรษัิทและ/หรอืบรษัิทยอ่ย โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อใหบ้ริษัทและ/หรือบริษัทย่อย มี

ผลการดาํเนินที�ดีขึ Aน รวมถึงเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในระยะยาว โดยผูถื้อหุน้ที�ถือหุน้

สามญัที�เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัจะมีสิทธิเท่าเทียมกบัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัททกุประการ และมีสิทธิในการไดร้บั

เงินปันผลจากการดาํเนินงานเทา่กบัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท นบัจากวนัที�มีรายชื�อปรากฎในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท

ที�ไดย้ื�นขอจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/

จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

- ไมม่ี – 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ�มทุน/จัดสรรหุน้เพิ�มทุน 

ขั(นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

วนัประชมุคณะกรรมการครัAงที� 1/2564 23 กมุภาพนัธ ์2564 

วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2564 (Record Date) 

9 มีนาคม 2564 

วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 29 เมษายน 2564 

วนัจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท กับ

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

การเสนอขายหุน้แบบมอบอาํนาจทั�วไปใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอืประชาชน และ/

หรอืบคุคลในวงจาํกดั 

ภายใน 12 เดือน นบัจากวนัประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

  

บรษัิทฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี Aถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

  

 

 

 

                  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                    (นายอภิชาติ ชโยภาส) 

                                   กรรมการผูจ้ดัการ   
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รายละเอียดสาํคัญ 

ผูท้ี�ไดร้บัเสนอชื�อเพื�อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ

 

ชื�อ-นามสกลุ :  นายชาตรี ศิริพานิชกร 

ตาํแหนง่ :  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อาย ุ :   73 ปี 
 
 

คณุวฒุิการศกึษา/ประวตัิการอบรม 

เนตบิัณฑติไทย สาํนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิัณฑติสภา 

ปริญญาตรี พาณิชยศ์าสตรแ์ละการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรี นิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที� 2538 
 

 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

ประกาศนียบัตรหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013  
 

 

ประวตัิการทาํงาน     

ปี 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ออลล ์อนิสไปร ์ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จาํกัด (มหาชน) 

ปี 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) 
 

 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอื�น 

บริษัทจดทะเบียนอื�น : บริษัท ออลลอ์นิสไปร ์ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกัด (มหาชน) 

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จาํกัด (มหาชน) 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี – 

กิจการอื�นที�อาจทาํใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ : -ไม่มี – 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์  

การถอืหุน้ในบริษัท  :    -ไม่มี – 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย/  :    -ไม่มี – 
 

 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563   

ประชุมคณะกรรมการบริษัท  :  ประชุม 9 ครั(ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั(ง (คดิเป็น 100%)  

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  :  ประชุม 4 ครั(ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั(ง (คดิเป็น 100%)  

การประชุมคณะกรรมการบริหาร  :   -ไม่มี – 
 

 

ในกรณีที�ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระ   

ระบุการมี/ไม่มี ส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัต่อไปนี Aกับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ

ขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา 

1. ไม่เป็น กรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงนิเดอืนประจาํ 

2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวชิาชพี เช่น ผู้สอบบัญชี ที�ปรึกษากฎหมาย 

3. ไม่มี ความสัมพนัธทางธุรกิจที�มีนัยสาํคัญอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าที�ได้อยา่งเป็นอิสระ 
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รายละเอียดสาํคัญ 

ผูท้ี�ไดร้บัเสนอชื�อเพื�อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ

 

ชื�อ-นามสกลุ :  นายวงศกร พิธุพันธ ์

ตาํแหนง่ :  กรรมการบริษัท 

อาย ุ :   61 ปี 
 
 

คณุวฒุิการศกึษา/ประวตัิการอบรม 

ปริญญาโท  MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบ์ัณฑติจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

อบรม Strategic CFO รุ่นที� 5 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

Seminar Investment Promotion ประเทศญี�ปุ่น 

The Business management in the Pacific Basin Corporation ประเทศญี�ปุ่น 
 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

ประกาศนียบัตรหลักสตูร DAP ปี 2562 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

อบรมแนวทางการกาํกับดูแลกิจการที�ดขีอง SME รุ่นที� 2/2013  
 

ประวตัิการทาํงาน     

ปี 2560 – 2561   CFO  บริษัท ชารเ์ตอรส์แควรโ์ฮลดิ(ง จาํกดั 

ปี 2555 – 2560  ผู้อาํนวยการฝ่ายอาวุโส  ธนาคารธนชาต 
 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอื�น 

บริษัทจดทะเบียนอื�น : -ไม่มี – 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี – 

กิจการอื�นที�อาจทาํใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ : -ไม่มี – 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์  

การถอืหุน้ในบริษัท :   ถอืหุน้ 76,781 หุ้น คดิเป็น  0.03% ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั(งหมดของบริษัท 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย/ :   -ไม่มี – 
 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563   

ประชุมคณะกรรมการบริษัท  :   ประชุม 9 ครั(ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั(ง (คดิเป็น 77.77%)  

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  :  -ไม่มี – 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร   :   -ไม่มี – 
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รายละเอียดสาํคัญ 

ผูท้ี�ไดร้บัเสนอชื�อเพื�อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ
 

ชื�อ-นามสกลุ :  นายอภชินม ์ชโยภาส  

ตาํแหนง่ :  กรรมการบริษัท 

อาย ุ :   32 ปี 
 
 

คณุวฒุิการศกึษา/ประวตัิการอบรม 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ 
 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 104/2013  
 

ประวตัิการทาํงาน    
ปี 2560 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท จัดหางาน อารพ์ีจอ๊บ จาํกัด 

ปี 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท อารพ์ี ทราสปอรต์เทชั�น จาํกัด 

ปี 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เจ้าพระยาลอดจ์ จาํกัด 
ปี 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท พลังงานราชา จาํกัด 

ปี 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท แกรนดเ์ฉวงบีช จาํกัด 

ปี 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท อาร.์เอฟ.ที. จาํกัด 

ปี 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ราชาเฟอรรี์�พัฒนา จาํกัด 

ปี 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท แปซิฟิค ไซท-์ซีอิ(ง ทัวร ์จาํกัด 
 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอื�น 

บริษัทจดทะเบียนอื�น : -ไม่มี – 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท จัดหางาน อารพ์ีจ๊อบ จาํกัด 

บริษัท อารพ์ี ทราสปอรต์เทชั�น จาํกัด 

บริษัท เจ้าพระยาลอดจ์ จาํกัด 

บริษัท พลังงานราชา จาํกัด 

บริษัท แกรนดเ์ฉวงบีช จาํกัด 

บริษัท อาร.์เอฟ.ที. จาํกัด 

บริษัท ราชาเฟอรรี์�พัฒนา จาํกัด 

บริษัท แปซิฟิค ไซท-์ซีอิ(ง ทัวร ์จาํกัด 

กิจการอื�นที�อาจทาํใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ : -ไม่มี – 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์  

การถอืหุน้ในบริษัท :   ถอืหุน้ 5,522,343  หุ้น คิดเป็น 2.75% ของจาํนวนหุน้ที�มีสทิธิออกเสียงทั(งหมดของบริษัท 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย/ :   บุตรนายอภชิาต ิ ชโยภาส   
 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563   

ประชุมคณะกรรมการบริษัท  :  ประชุม 9 ครั(ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั(ง (คดิเป็น 88.88%)  

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  :  -ไม่มี – 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร   :   ประชุม 46 ครั(ง เข้าร่วมประชุม 43 ครั(ง (คิดเป็น 93.47%) 
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ข้อบังคับบริษัทที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หมวดที� P การประชุมผู้ถอืหุน้ 
 

ขอ้ ~�.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายในสี�เดือนนบัแต่วนัสิ Aนสดุของรอบปี

บญัชีของบรษัิท 

  การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากที�กลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่ “การประชมุวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ

หุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในหา้ของ

จาํนวนหุน้ที�จาํหนา่ยไดท้ัAงหมดหรอื  ผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ยี�สบิหา้คนซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ�งในสบิของจาํนวน

หุน้ที�จาํหนา่ยไดท้ัAงหมดจะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็

ได ้แตต่อ้งระบเุหตผุลในการที�ขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่ว ซึ�งคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผู้

ถือหุน้ภายในหนึ�งเดือนนบัแตว่นัไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

  การประชมุใหญ่ของบรษัิทใหจ้ดัขึ Aน ณ ทอ้งที�อนัเป็นที�ตัAงสาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือที�อื�นใด

ตามที�คณะกรรมการจะกาํหนด 
 

ขอ้ ~�.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที� วนัเวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อ

ทราบ เพื�ออนมุตัิ หรือเพื�อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัAง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อ

หุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนประชุม และโฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนั

สามวนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สามวนั 
 

ขอ้ ~`.  ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื�นออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้แต่การมอบฉนัทะตอ้งทาํเป็นหนงัสือตาม

แบบที�นายทะเบียนกาํหนด และมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี�ประธานกรรมการกาํหนด ณ สถานที�ประชุมก่อน

ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
 

ขอ้ ~].  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี�สิบหา้คน หรือไม่

นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัAงหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหุน้ที�จาํหนา่ยได้

ทัAงหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

  ในกรณีที�ปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัAงใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�งชั�วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาเขา้ร่วม

ประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามที�กาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชุมนัAนเป็น

อนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัAนมิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชมุใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดั

ประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัAงหลงันี Aไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 

ขอ้ ~�.  ประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุมผูถื้อหุน้ ถา้ประธานกรรมการไม่มาเขา้ประชุมจนลว่งเวลานดัไปแลว้ครึ�ง

ชั�วโมงใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุมแทน ถา้ไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเขา้ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ

หนา้ที�ไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุเลอืกผูถื้อหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 
 

ขอ้ �^.  ในการออกเสยีงลงคะแนนใหถื้อวา่หุน้หนึ�งมีหนึ�งคะแนน เวน้แตก่รณีที�บรษัิทไดอ้อกหุน้บรุมิสทิธิและกาํหนดใหม้ีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั 

  มติของที�ประชมุผูถื้อหุน้นัAนใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ Aนอีกเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี Aขาด 

  ในกรณีดงัตอ่ไปนี A ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสยีงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
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  (ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัAงหมดหรอืบางสว่นที�สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื�น 

  (ข) การซื Aอหรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื�นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การทาํ การแกไ้ข หรอืการเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัAงหมด หรอืบางสว่นที�สาํคญั 

(ง) การมอบหมายใหบ้คุคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท 

(ฉ) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบั 

(ช) การเพิ�มทนุ หรอืลดทนุของบรษัิท หรอืการออกหุน้กู ้

(ซ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 

(ฌ) การปรบัโครงสรา้งหนี A โดยการออกหุน้ใหมเ่พื�อชาํระหนี Aแก่เจา้หนี Aตามโครงการแปลงหนี Aเป็นทนุ 
 

ขอ้ �b. กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํมีดงันี A 

(b) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงว่าในรอบปีที�ผ่านมากิจการของบริษัทได้

จดัการไป 

(_) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 

(~) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร (ถา้มี) 

(�) เลอืกตัAงกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(�) แตง่ตัAงผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่ตอบแทน 

(�) กิจการอื�นๆ 
 

หมวดที� T คณะกรรมการ 
 

ขอ้ b].  ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทกุครัAง ใหก้รรมการออกจากตาํแหนง่อยา่งนอ้ยหนึ�งในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวน

กรรมการที�จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี�สดุกบัหนึ�งในสาม 

  อนึ�ง กรรมการที�ออกตามวรรคหนึ�ง ชอบที�จะไดร้บัการแตง่ตัAงเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดอ้ีก หากที�ประชุมไดเ้ลือก

เขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกครัAง กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัAนให้

จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตาํแหนง่นานที�สดุนัAนเป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่ 
 

ขอ้ __.  ที�ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียง  ไม่

นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของ

จาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

ขอ้ _~.  กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทหรอืไมก็่ได ้
 

ขอ้ ~�.  กรรมการมีสทิธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบี Aยประชุม บาํเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามขอ้บงัคบัหรอืตามที�ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ�งอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวาง

เป็นหลกัเกณฑ ์และกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไปหรอืจะใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงได ้และนอกจากนัAนให้

ไดร้บัเบี Aยเลี Aยง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบรษัิท 

  ความในวรรคหนึ�งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลกูจา้งของบริษัทซึ�งไดร้บัเลือกตัAงใหเ้ป็นกรรมการของ

บรษัิทในอนัที�จะไดร้บัคา่ตอบแทนหรอืผลประโยชนจ์ากบรษัิทในฐานะที�เป็นลกูจา้งของบรษัิท 

หมวดที� Q การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี
 

ขอ้ �_.  รอบปีบญัชีของบรษัิทเริ�มตน้ในวนัที� b มกราคม และสิ Aนสดุในวนัที� ~b ธนัวาคมของทกุปี 
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ขอ้ �~.  บรษัิทตอ้งจดัใหม้ีการทาํและเก็บรกัษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยการนัAน  และตอ้งจดัทาํงบ

ดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุอยา่งนอ้ยครัAงหนึ�งในรอบ b_ เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบรษัิท 
 

ขอ้ ��.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ Aนสุดของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที�

ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจาํปี เพื�อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุนี A คณะกรรมการตอ้งจดัให้

ผูส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนนาํเสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้ ��.  คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี Aใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจาํปี 

 (b) สาํเนางบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุที�ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี

(_) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
 

ขอ้ ��.  หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิให้

จ่ายเงินปันผล 

  เงินปันผลใหแ้บง่ตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเทา่ ๆ กนั 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัAงคราว ในเมื�อเห็นว่าบริษัทมี ผลกาํไรสมควร

พอที�จะทาํเช่นนี A และรายงานใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมการลงมติ แลว้แตก่รณี ทัAงนี Aใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อ

หุน้และใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัAนในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนัสามวนัดว้ย 
 

ขอ้ �`.  บริษัทตอ้งจัดสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ � ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสาํรองนี Aจะมีจาํนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ b^ ของทนุจดทะเบียน 

  นอกจากเงินสาํรองที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ใหล้งมติเพื�อจัดสรรเงินไวเ้ป็นทุน

สาํรองอยา่งอื�นตามที�เห็นสมควร เพื�อดาํเนินกิจการของบรษัิทก็ได ้

  เมื�อไดร้บัอนมุตัิจากที�ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนเงินสาํรองอื�น หรือทนุสาํรองตามวรรคหนึ�ง หรือทนุสาํรอง

สว่นลํAามลูคา่หุน้ เพื�อชดเชยผลขาดทนุสะสมได ้

  การชดเชยผลขาดทนุสะสมตามวรรคสาม ใหห้กัชดเชยจากเงินสาํรองอื�นก่อน แลว้จึงหกัจากทนุสาํรองตามวรรคหนึ�ง 

และทนุสาํรองสว่นลํAามลูคา่หุน้ ตามลาํดบั 
 

ขอ้ �].  ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้าํรงตาํแหนง่หนา้ที�ใด ๆ ของบรษัิท 
 

ขอ้ ��.  ผูส้อบบญัชีมีอาํนาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอื�นใดที�เกี�ยวกับรายได ้รายจ่าย ตลอดจนทรพัยส์ินและ

หนี Aสินของบริษัทในระหว่างเวลาทาํการของบริษัท ในการนี Aใหม้ีอาํนาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง ผูด้าํรง

ตาํแหน่งหนา้ที�ใด ๆ ของบริษัทและตวัแทนของบริษัท รวมทัAงใหชี้ Aแจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลกัฐานเกี�ยวกับการ

ดาํเนินกิจการของบรษัิทได ้ 
 

ขอ้ 50.  ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที�เขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัททกุครัAงที�มีการพิจารณา งบดลุ บญัชีกาํไรขาดทนุ 

และปัญหาเกี�ยวกับบญัชีของบริษัท เพื�อชี Aแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น ใหบ้ริษัทจัดสง่รายงานและเอกสารของ

บรษัิทที�ผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัAงนัAนแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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คาํแนะนําในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

การลงทะเบียนเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) จะดาํเนินการดว้ย

ระบบ Barcode ซึ�งบริษัทไดพ้ิมพ ์Barcode ของผูถื้อหุน้แต่ละรายไวใ้นแบบฟอรม์ลงทะเบียน ดงันัAน เพื�อความสะดวกในการ

ลงทะเบียน ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น ทัAงผูถื้อหุน้ที�มาประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดนาํแบบฟอรม์ลงทะเบียนพรอ้มกบั

หนงัสอืมอบฉนัทะที�จดัสง่ใหพ้รอ้มกบัหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุมาดว้ย 
 

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี A แลว้แตก่รณีก่อนเขา้รว่มประชมุ 
 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

1.1  ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา (สญัชาติไทยหรอืสญัชาติตา่งประเทศ) 

ผูถื้อหุน้ที�เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี A 

- บตัรประจาํตวัประชาชน 

- บตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

- บตัรประจาํตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ  

- หนงัสอืเดินทาง 

- หรอืบตัรประจาํตวัอยา่งอื�นที�แสดงรูปถ่ายซึ�งออกโดยหนว่ยงานของราชการ 

1.2 ผูถื้อหุน้ที�เป็นนิติบคุคล (สญัชาติไทยหรอืสญัชาติตา่งประเทศ) 

ผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนของผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นนิติบคุคลไทย หรือนิติบคุคลต่างประเทศมารว่มประชุมดว้ยตนเอง จะตอ้ง

แสดงหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลที�ออกโดยนายทะเบียนหุน้สว่นบริษัท หรือหลกัฐานอื�นที�แสดงการเป็น

นิติบคุคล หรอืสาํเนาเอกสารดงักลา่วที�รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยนายทะเบียน (หนงัสอืรบัรองมีอายไุมเ่กิน � เดือน) และผู้

มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลที�มาประชมุจะตอ้งแสดงหลกัฐานการมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลและแสดงบตัร

ประจาํตวัที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 1.1 
 

2. กรณีมอบฉนัทะ 

2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาอยูใ่นประเทศไทย ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี Aก่อนเขา้รว่มการประชมุ 

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที�ส่งพรอ้มหนังสือเชิญประชุม) ซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน ติดอากร

แสตมป์ 20 บาท พรอ้มขีดฆา่ และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.1.2 สาํเนาบตัรประจาํตวั (ดงักาํหนดในขอ้ 1.1 )ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.1.3 สาํเนาบตัรประจาํตวั (ดงักาํหนดในขอ้ 1.1 )ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.2 กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาอยูต่า่งประเทศ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี A ก่อนเขา้รว่มการประชมุ 

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที�ส่งพรอ้มหนังสือเชิญประชุม) ซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน ติดอากร

แสตมป์ 20 บาท พรอ้มขีดฆา่ และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2.2 สาํเนาบตัรประจาํตวั (ดงักาํหนดในขอ้ 1.1 )ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.2.3 สาํเนาบตัรประจาํตวั (ดงักาํหนดในขอ้ 1.1 )ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
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2.3 กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลซึ�งจดทะเบียนจดัตัAงในประเทศไทย ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะส่งเอกสารดงัต่อไปนี A ก่อนเขา้

รว่มการประชมุ 

2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที�ส่งพรอ้มหนังสือเชิญประชุม) ซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน ติดอากร

แสตมป์ 20 บาท พรอ้มขีดฆา่ และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.3.2 หนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลที�ออกโดยนายทะเบียนหุน้สว่นบริษัท (หนงัสือรบัรองมีอายไุม่เกิน � 

เดือน) ซึ�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจของนิติบคุคลนัAน 

2.3.3 สาํเนาบตัรประจาํตวั (ดงักาํหนดในขอ้ 1.1 ) ของผูม้ีอาํนาจของนิติบุคคล ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะพรอ้ม

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.3.4 สาํเนาบตัรประจาํตวั (ดงักาํหนดในขอ้ 1.1 ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
 

2.4 กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลซึ�งจดทะเบียนจดัตัAงในประเทศอื�น ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี A ก่อนเขา้รว่ม

การประชมุ 

2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที�ส่งพรอ้มหนังสือเชิญประชุม) ซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน ติดอากร

แสตมป์ 20 บาท พรอ้มขีดฆา่ และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.4.2 สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียน หรอืหลกัฐานการเป็นนิติบคุคล พรอ้มหลกัฐานว่าผูใ้ดมีอาํนาจลงนามมอบ

ฉนัทะพรอ้มการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.4.3 สาํเนาบัตรประจาํตวั (ดังกาํหนดในขอ้ 1.1 )ของผูม้ีอาํนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพรอ้มรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.6 จะตอ้งใหส้ถานฑตูหรอืสถานกงสลุไทยในประเทศนัAน หรอืโนตารพีบับรคิ หรอืบคุคล

อื�นที�มีอาํนาจตามกฎหมายของประเทศที�นิติบคุคลนัAนตัAงอยูร่บัรองการลงลายมือชื�อ 

2.4.5 สาํเนาบตัรประจาํตวั (ดงักาํหนดในขอ้ 1.1 )ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.4.6 เอกสารใดที�มีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาไทยแนบมาดว้ย 

และใหผู้ม้ีอาํนาจลงนามของนิติบคุคลนัAน ลงนามความถกูตอ้งของคาํแปล 
 

2.5 การมอบฉันทะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัAงใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 

ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนี A 

2.5.1 หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหใ้หค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

2.5.2 หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

2.6 กรณีการมอบฉนัทะ โดยเฉพาะจากผูถื้อหุน้ชาวตา่งประเทศ ผูร้บัมอบฉนัทะควรจะมาลงทะเบียนเมื�อเริ�มเปิดลงทะเบียน 

เพื�อใหผู้ต้รวจสอบเอกสารไดม้ีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 

2.7 กรณีผู้เข้าร่วมการประชุมมีการแก้ไขคํานําหน้าชื�อ-ชื�อสกุล โปรดแสดงหลักฐานการเปลี�ยนแปลงดังกล่าว เพื�อ

ประกอบการลงทะเบียนดว้ย 

2.8 บรษัิทขอสงวนสทิธิในการอนญุาตโดยเฉพาะผูม้ีเอกสารถกูตอ้งและครบถว้นเขา้รว่มการประชมุเทา่นัAน 

2.9 เพื�อใหข้ัAนตอนการลงทะเบียนเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว  ผูถื้อหุน้สามารถสง่ เอกสารมาเพื�อทาํการตรวจสอบได้

ลว่งหนา้ 3 วนั ก่อนวนัประชมุ ที�ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ที�อยู่ 281 ซอยสทุธิพงศ ์

1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หากมีขอ้สงสยัประการใดติดตอ่ ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์โทรศพัท ์02-

277-4488 ตอ่ 505 
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วิธีการมอบฉันทะ 
 

บรษัิทไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะโดยจดัทาํขึ Aนตามแบบที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไวจ้าํนวน 3 

แบบดงันี A 

- แบบ ก. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไมซ่บัซอ้น 

- แบบ ข. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะที�กาํหนดรายการตา่งๆ ที�จะมอบฉนัทะโดยละเอียดชดัเจน 

- แบบ ค. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัAงคสัโตเดียนในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
 

ผูถื้อหุน้ที�ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงัตอ่ไปนี A 
 

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ�งเพียงแบบเดียวเท่านัAน  โดยผูถื้อหุน้ที�เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และ

แตง่ตัAงใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ัAง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. 

แบบใดแบบหนึ�งก็ได ้ สว่นผูถื้อหุน้นอกจากนัAนจะใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ�งเทา่นัAน 

2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบคุคลหนึ�งตามวตัถปุระสงคข์องผูถื้อหุน้ โดยใหร้ะบชืุ�อพรอ้มรายละเอียดของบคุคลที�ผูถื้อหุน้

ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระโดยทาํเครื�องหมาย หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระโดยทาํ

เครื�องหมาย หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระโดยทาํเครื�องหมายถกู หนา้ชื�อกรรมการอิสระตามที�บริษัทระบไุวใ้นหนงัสือ

มอบฉนัทะ โดยเลอืกเพียงทา่นเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ดงักลา่ว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พรอ้มขีดฆา่เพื�อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัAงนี A บริษัทไดอ้าํนวยความ

สะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

4. สง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนมายงับริษัท ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ที�อยู่ 281 ซอย

สทุธิพงศ ์1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือนาํไปแสดงแก่เจา้หนา้ที� ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ�มการ

ประชมุในวนัประชมุ 
 

ทัAงนี A ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแบ่งแยกการลงคะแนนได ้ 

และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจาํนวนหูน้ที�ตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถมอบฉนัทะเพียงบางสว่นนอ้ยกวา่จาํนวนที�ตนถืออยู่

ได ้เวน้แต่เป็นคสัโตเดียนที�ผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและไดร้บัการแต่งตัAงเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบ

อาํนาจ ค. 
 

การลงคะแนนเสียง 

1. วาระทั�วไป 

1.1  ในการลงคะแนนเสยีงทกุคราวผูถื้อหุน้รายหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ที�ตนถือ โดยถือว่าหนึ�งหุน้เท่ากบัหนึ�ง

เสยีง 

1.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผยดว้ยวิธีชูมือ โดยใหน้บัหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุน้ซึ�งผูถื้อหุน้หรือ

ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ�ง คือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง  ไม่สามารถแบ่งการ

ออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

1.3 ในกรณีที�ผูถื้อหุน้มีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องอนัใด ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนัAนมิได ้นอกจากออก

เสยีงลงคะแนนเลอืกตัAงกรรมการ 

1.4 ในกรณีปกติใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ Aนอีกเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี Aขาด 
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2. วาระเลอืกตัAงกรรมการ 

2.1 ผูถื้อหุน้จะใชส้ทิธิออกเสยีงเพียงบคุคลเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทัAงนี Aตอ้งไม่เกินจาํนวนกรรมการที�จะ

พงึเลอืกตัAงในครัAงนัAน 

2.2 ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ�งคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธลงคะแนนเสียงใหแ้ก่บคุคลแต่ละ

ทา่นนัAนไดเ้ทา่กบัจาํนวนคะแนนเสยีงที�ตนมีอยู ่ทัAงนี A ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

2.3 บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัAงเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�พึงจะ

เลอืกตัAงในครัAงนัAน  ในกรณีบคุคลซึ�งไดร้บัเลือกตัAงในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�พึงเลือกตัAงใน

ครัAงนัAน ใหป้ระธานที�ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชี Aขาดเพื�อใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการที�พงึเลอืกตัAงในครัAงนัAน 
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ข้อมูลกรรมการอิสระเพื�อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื�อ-นามสกลุ : ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง  จนัทรางศุ 

ตาํแหนง่ : กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท 

อาย ุ :  65 ปี 

คณุวฒุิทางการศกึษา   

ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New  York  University 

นิติศาสตรม์หาบัณฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

เนติบัณฑิตไทย สาํนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา 

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313) 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ประกาศนียบตัร หลกัสตูร ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ดงันี A 

Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 39/2016 

Audit Committee Program (ACP) รุ่น 40/2012 

Director Certification Program (DCP) รุ่น 108/2008 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004 
 

ประสบการณท์าํงาน และ/หรอืตาํแหนง่ที�สาํคญั 

ตั(งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรรี์� จาํกัด (มหาชน) 

ตั(งแต่ 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิของมหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย 

ตั(งแต่ 2554 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิของจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

ตั(งแต่ 2554 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒ ิของสถาบนับัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์

ตั(งแต่ 2540 กรรมการกฤษฎีกา สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 
 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอื�น 

บริษัทจดทะเบียนอื�น   : -ไม่มี – 

บริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี – 

กิจการอื�นที�อาจทาํใหเ้กดิ  : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์  

การถอืหุน้ในบริษัท   : -ไม่มี - 

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย/ : -ไม่มี – 
 

ในกรณีที�ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระ 

ระบุการมี/ไม่มี ส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัต่อไปนี Aกับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ

ขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา 

1.  ไม่เป็น กรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงนิเดอืนประจาํ 

2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวชิาชพี เช่น ผู้สอบบัญชี ที�ปรึกษากฎหมาย 

3. ไม่มี ความสัมพนัธทางธุรกิจที�มีนัยสาํคัญอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าที�ได้อยา่งเป็นอิสระ 
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แผนที�สถานที�ประชมุ 

 

 

สถานที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2564 
บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับด ีที� 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  
ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซเิดน้ท ์ชั (นที� 1 เลขที� 227 ถนนรชัดาภเิษก แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

 

แผนที�โรงแรมเวโรนิกา้เรสซเิดน้ท ์ 
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สิ�งที�สง่มาดว้ย bb 

  คาํชีAแจงกรณีการใชร้หสัควิอารโ์คด้ (QR Code) และ 

  การใชร้หสัควิอารโ์คด้ (QR Code) สําหรบั 
ดาวน์โหลดรายงานประจาํปี 2563 

คาํชี(แจงกรณีการใช้รหัสคิวอารโ์ค้ด (QR Code) สาํหรับดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี แทนการใช้แผ่น CD 
 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัAงนี A บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปลี�ยนแปลงการใชร้หสัคิวอารโ์คด้ 

(QR Code) สาํหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี แทนการใชแ้ผน่ CD โดยมีเหตผุล ดงันี A  
 

1. โดยบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรพัย ์พฒันาระบบเพื�อใหบ้ริษัท

จดทะเบียนสง่เอกสารการประชมุผูถื้อหุน้และรายงานประจาํปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส ์ผา่น QR Code เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพ และ

อาํนวยความสะดวกผูล้งทนุใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูบรษัิทจดทะเบียนไดส้ะดวกรวดเรว็ตามเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงไป  

2. เพื�อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูประกอบการประชมุผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งสะดวก ผา่นสมารท์โฟน หรอืคอมพิวเตอรไ์ด้

ทกุที�ทกุเวลา  

3. บรษัิทไดล้งรายงานประจาํปีฉบบัเต็มภาษาไทยในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เรยีบรอ้ยแลว้  

4. เป็นการลดคา่ใชจ้า่ยในการผลติและลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่เอกสารของบรษัิท และยงัช่วยลดการใชก้ระดาษ เพื�อ

อนรุกัษ์สิ�งแวดลอ้มอีกดว้ย  

 

การใช้รหัสควิอารโ์คด้ (QR Code) สาํหรับดาวนโ์หลด รายงานประจาํปี 2563 
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียน

หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื�อใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุน้และรายงานประจาํปีใน

รูปแบบอิเลก็ทรอนิกสผ์า่นรหสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็  

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผา่น QR Code (ตามที�ปรากฏในสิ�งที�สง่มาดว้ย 2 (ใบลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมของ 

TSD)) ตามขัAนตอนตอ่ไปนี A  
 

สาํหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ(นไป)  

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ  

2. สแกน (หนักลอ้งถา่ยรูปบนมือถือสอ่งไป) ที� QR Code  

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึ Aนมาดา้นบน ใหก้ดที�ขอ้ความนัAน เพื�อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ  

หมายเหต ุ: กรณีที�ไมม่ีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จาก แอปพลเิคชนั 

(Application) อื�น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้  

 

สาํหรับระบบ Android  

1. เปิดแอปพลเิคชนั QR Code Reader, Facebook หรอื Line  

ขัAนตอนการสแกน QR Code ผา่น Line  

→ เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิ�มเพื�อน) → เลอืก QR Code → สแกน QR Code  

2. สแกน QR Code เพื�อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ  
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มาตรการและแนวทางปฏิบตัตินสาํหรบั 

เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
 

1/4 

 
มาตรการและแนวทางปฏิบตัตินสาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564 

ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) มีความตระหนกัและห่วงใยต่อ สขุภาพ และความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุท่านภายใตส้ถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษัิทฯ จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวปฏิบตัิตนในการ  เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2564 ที�จะจัดขึ(นในวันพฤหัสบดี ที� 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเด้นท ์ชั(นที� 1 

เลขที� 227 ถนนรัชดาภเิษก แขวงรัชดาภเิษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ มีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี A 
 

1.  บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วม ประชุมด้วย

ตนเองและออกเสียงลงคะแนน  

เพื�อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี�ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 และเพื�อสุขอนามัยของผูถื้อหุ้น 

บริษัทฯขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน 

โดยสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกัฐานโดยไมต่อ้งติดแสตมป์ มายงับรษัิทฯ ตามที�อยูด่งันี A  

เลขานกุารบรษัิท  

  บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน)  

  เลขที� 281 อาคารชโยภาส ซอยสทุธิพงศ ์1 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั 

  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 

2.  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหน้า โดยผูถื้อหุน้ที�ประสงคจ์ะสง่คาํถามลว่งหนา้ สามารถ

จดัสง่คาํถามไปยงับรษัิทลว่งหนา้ผา่นช่องทางดงันี A 

2.1 ส่งคาํถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถอืหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี( 

- ชื�อ – นามสกลุ 

- หมายเลขโทรศพัท ์ 

- อีเมล  

- จาํนวนหุน้ที�ถือ  

- คาํถาม และวาระที�ตอ้งการจะสง่คาํถาม  

2.2 ช่องทางรองรับการส่งคาํถาม  

- ทางอีเมลถ์ึง IR@rajaferryport.com หรอื law@rajaferryport.com 

- ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยสามารถสง่มาพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามที�อยูด่งันี A  

เลขานกุารบรษัิท  

บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี� จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 281 อาคารชโยภาส ซอยสทุธิพงศ ์1 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

2.3 ช่วงเวลาที�เปิดรับคาํถาม  

ผูถื้อหุน้สามารถสง่คาํถามที�เกี�ยวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ไดต้ัAงแต่วนัที� 1 เมษายน 2564 ถึง วนัที� 28 เมษายน 

2564  
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มาตรการและแนวทางปฏิบตัตินสาํหรบั 

เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
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2.4 การตอบคาํถาม  

บรษัิทฯ จะพิจารณาตอบคาํถามที�ไดร้บัจากผูถื้อหุน้ในที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เพื�อเปิดโอกาสใหผู้้

ถือหุน้ทา่นอื�นไดร้บัทราบขอ้มลูดงักลา่วอยา่งเทา่เทียมกนั  

ทัAงนี A บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในการตอบคาํถาม ในกรณีคาํถามและขอ้มลูของผูถื้อหุน้ ในข้อ 2.1 ไม่ครบถว้น หรือไม่

ชดัเจน และเกินกาํหนดช่วงเวลาที�เปิดรบัคาํถามในขอ้ 2.3  
 

3. กรณีที�ผู้ถอืหุ้นประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯขอความร่วมมือและขอทาํความเข้าใจมายังผู้

ถอืหุ้นถงึแนวทางการดาํเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื�อป้องกันและลดโอกาสเสี�ยงต่อการแพร่ระบาด

ของไวรัส COVID-S� ดังนี( 

3.1  บรษัิทฯ จดัตัAงจดุคดักรองและตรวจวดัอณุหภมูิรา่งกายของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นบรเิวณ ดา้นหนา้สถานที�จดั

ประชุม และขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ที�เขา้รว่มประชุมเวน้ระยะห่างทางสงัคมระหว่างกนั (Social Distancing) 

อย่างนอ้ย b.� เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน โดยในกรณีที�บริษัทฯ 

พบผูท้ี�อยู่ในกลุม่เสี�ยง อนัไดแ้ก่ ผูท้ี�เดินทางกลบัจากประเทศกลุม่เสี�ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณะ เรื�อง 

ทอ้งที�นอกราชอาณาจกัรที�เป็นเขตติดโรคติดตอ่อนัตรายกรณีโรคติดเชื Aอไวรสั COVID-19 พ.ศ. _��~ ลงวนัที� _ 

มีนาคม _��~ หรือประเทศอื�นๆ ที�บริษัทฯ เห็นว่าอาจมีความเสี�ยง และยงัไม่พน้กาํหนดระยะเวลา b� วนันบั

จากวันกลบัจากการเดินทาง ซึ�งรวมถึงผูท้ี�ติดต่อใกลชิ้ดกับบุคคลที�เดินทางไปหรือกลบัจากกลุ่มประเทศ

ดงักลา่ว และยงัไม่พน้กาํหนดระยะเวลา b� วนันบัจากวนักลบัจากการเดินทาง หรือผูท้ี�มีไข ้(มีอณุหภมูิตัAงแต ่

~`.� องศาเซลเซียสขึ Aนไป) หรือมีอาการเกี�ยวกบัระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีนํAามูก เจ็บคอ หายใจ

เหนื�อยหอบ หรอืมีอาการหรอืขอ้บง่ชี Aอื�นใดที�อาจเป็นเหตสุงสยัหรือมีความเสี�ยงต่อการติดเชื Aอไวรัส COVID-19 

บรษัิทฯขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้ที�อยูใ่นกลุม่เสี�ยงดงักลา่วใชว้ิธีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เป็น

ผูเ้ขา้รว่มประชมุแทน 

3.2  ผูถื้อหุน้ที�เขา้รว่มประชุมจะถกูเชิญใหน้ั�งโดยมีระยะห่างทางสงัคม(Social Distancing) ที�เหมาะสม โดยเวน้

ระยะหา่งระหวา่งเกา้อี Aอยา่งนอ้ย b.� เมตร เพื�อประโยชนใ์นการติดตามกรณีเหตกุารณใ์ดๆ ขึ Aน และเมื�อที�นั�งที�

จดัเต็ม ทา่นผูถื้อหุน้ที�มาทีหลงัและมิไดส้าํรองที�นั�งลว่งหนา้ไวจ้ะไมส่ามารถ เขา้พื Aนที�การประชมุเพิ�มเติมได ้โดย

บรษัิทจะขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้ดงักลา่วใชว้ิธีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระบรษัิทฯเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุแทน  

3.3  เนื�องจากการจดัที�นั�งในหอ้งประชุมตามคาํสั�ง ศบค. ทาํใหร้องรบัผูเ้ขา้รว่มประชุมไดน้อ้ยกว่า 50 ที�นั�ง ดงันัAน 

เมื�อที�นั�งที�จดัใหเ้ต็มแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้จะไม่สามารถเขา้พื Aนที�ประชุมเพิ�มเติมได ้(ใน

กรณีที�ผูถื้อหุน้ที�มาดว้ยตนเอง ทา่นสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุแทนได)้ 

3.4  ผูถื้อหุน้ที�ผา่นการคดักรองแลว้ และมีความประสงคเ์ขา้รว่มการประชุม บริษัทฯ ขอความรว่มมือ ในการปฏิบตัิ

ตนดงันี A  

1. ผูถื้อหุน้ที�เขา้รว่มประชมุเตรยีมหนา้กากอนามยัและสวมใสต่ลอดระยะเวลาที�เขา้รว่มประชมุ  

2. กรุณาลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยสบูห่รอืแอลกอฮอลล์า้งมือ  

3. หลกีเลี�ยงการสมัผสับรเิวณใบหนา้ (ตา จมกู ปาก) โดยไมจ่าํเป็น  

4. หลกีเลี�ยงการใช ้สมัผสัสิ�งของรว่มกบัผูอ้ื�น  

5. หากมีไข ้อาการไอ จามมีนํAามกู เจ็บคอ หายใจเหนื�อยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุณาใหท้า่นออกจากหอ้ง

ประชมุทนัที  
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3.5 เพื�อลดความเสี�ยงจากการแพรร่ะบาด บริษัทฯ จึงไม่จดัเตรียมไมโครโฟน หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม บริษัทฯ 

ขอความกรุณาใหท้่านเขียนขอ้ซักถามบนกระดาษและนาํใส่กล่องรบัคาํถาม โดยเจ้าหนา้ที�ของบริษัทฯ จะ

จดัเตรยีมกระดาษและปากกาใหใ้นวนัประชมุ  

3.6 ผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะตอ้งกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื�อการคดักรองโรคติดเชื Aอไวรสั 

COVID-19 ในกรณีที�ท่านปกปิดขอ้มูลดา้นสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระทาํความผิด

ตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. _��] โดยผูถื้อหุน้ที�เขา้รว่มประชุมตอ้งรบัทราบและยินยอมใหบ้ริษัทฯ ได้

ดาํเนินใชส้ิทธิใดๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรการที�เกี�ยวขอ้งของรฐับาล ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ที�เขา้รว่ม

ประชมุทา่นใดไมใ่หค้วามรว่มมือในการปฏิบตัิตามมาตรการดงักลา่วโดยเครง่ครดั บริษัทขอความรว่มมือใหผู้ท้ี�

เขา้รว่มประชมุดงักลา่วใชว้ิธีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุแทน  

3.7  บรษัิทอนญุาตใหเ้ฉพาะทา่นผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที�ลงทะเบียนเท่านัAนเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ และไม่อนญุาต

ใหผู้ต้ิดตามเขา้หอ้งประชมุ 

3.8 บรษัิทของดใหบ้รกิารอาหารและเครื�องดื�ม และไม่อนญุาตใหร้บัประทานอาหารและเครื�องดื�มในบริเวณสถานที�

ประชมุ เพื�อปอ้งกนัความเสี�ยงจากการแพรร่ะบาดของเชื Aอไวรสั 

 

ทัAงนี A หากสถานการณม์ีการเปลี�ยนแปลง หรือมีประกาศที�เกี�ยวขอ้งจากภาครฐัและสง่ผลกระทบต่อการจดัประชุมผู้

ถือหุน้ บริษัทจะแจง้ใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท www.rajaferryport.com หรือเว็บไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ขอใหท้า่นติดตามผา่นช่องทางดงักลา่วอยา่งใกลชิ้ด 
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แบบฟอรม์แสดงข้อมูลเพื�อการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี OPQT  

ในวนัพฤหสับดี ที� 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซเิดน้ท ์ชัAนที� 1 เลขที� 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขต

ดนิแดง กรุงเทพมหานคร 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  

บรษิัทขอความรว่มมือในการใหข้อ้มลูที�ถกูตอ้ง เป็นความจรงิเพื�อประโยชนใ์นการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื Aอไวรสัโคโรนา 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. 

ชื�อ-สกลุ(Name – Surname)______________________________หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone No.)               _____               .  

1. ทา่นมีไข ้≥ 37.5 º C หรือไม่ ? Do you have a fever ≥ 37.5 º C?  ใช่ (Yes)   ไม่ใช่(No)  

2. ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนีAหรือไม่? Do you have any of these symptoms?  

เป็นไข ้Fever      ใช่ (Yes)   ไม่ใช่ (No)  

ไอ Cough      ใช่ (Yes)    ไม่ใช่ (No)  

เจ็บคอ Sore throats     ใช่ (Yes)    ไม่ใช่ (No)  

นํAามกูไหล Runny nose     ใช่ (Yes)    ไม่ใช่ (No)  

เหนื�อยหอบ breathing difficulties    ใช่ (Yes)    ไม่ใช่ (No)  

3. ทา่นมีประวตักิารเดนิทางมาจากตา่งประเทศ หรือมาจากพืAนที�ที�มีการระบาดของโรคตดิเชื Aอไวรสัโคโรใน 14 วนัที�ผ่านมาหรือไม่?   

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

ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พืAนที� I have traveled from:__________________________  

ไม่ใช่ (No)  

�.ทา่นมีประวตัสิมัผสัหรือใกลช้ิดกบัผูป่้วยที�ตอ้งสงสยัโรคตดิเชื Aอไวรสัโคโรนา 2019 หรือไม่?  

Have you been in physical contact with suspiciously COVID - 19 infected patients?  

ใช่ (Yes)  

ไม่ใช่ (No)  
 

หมายเหตุ   หากพบว่าท่านมีไข ้37.5 º C ขึ Aนไปหรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ�งตามที�บริษัทระบุไวห้รือมีประวตัิการเดินทางมาจาก

ตา่งประเทศ หรือพืAนที�ที�มีการระบาดของโรคตดิเชื Aอ COVID-19 ภายใน 14 วนัที�ผ่านมา หรือมีประวตัิสมัผสัใกลช้ิดกบัผูป่้วยที�ตอ้งสงสยัการ 

ตดิเชื Aอ COVID-19 บรษิัทขอใหท้า่นโปรดดาํเนินการมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษิัท ดว้ยการกรอกและส่งหนงัสือมอบ ฉันทะแบบ 

ข. ใหแ้ก่เจา้หนา้ที�ของบริษัท แทนการเขา้ประชุมและเดินทางกลับ พรอ้มปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของกรมควบคุมโรค 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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