
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)
Regional Container Lines Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 39
ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์  

ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120  

ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น.

เลขทะเบียน 0107536000021 
ชั้น 30 อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์
127/35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120





บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) 1 

 

 

ที� ออ.028/2561     วนัที� 20 มีนาคม 2561 

 

เรื�อง คาํบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 39 บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1. CD รายงานประจาํปี 2559 ซึ�งรวมงบดุล ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560และบญัชีกาํไร ขาดทุนประจาํปี

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 2. จุดเด่นทางการเงิน งบดุลและงบกาํไรขาดทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 3. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 38ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2560 (เอกสารแนบ

หมายเลข 1) 

 4. คา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 5. นโยบายการจ่ายปันผลและขอ้มลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายปันผลสาํหรับรอบปีบญัชี 2558 – 2560 

(เอกสารแนบหมายเลข 3) 

 6. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล พร้อมขอ้มูลเบื�องตน้ของ

กรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระและไดรั้บการเสนอชื�อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม ่(เอกสารแนบ

หมายเลข 4) 

 7. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล พร้อมขอ้มูลเบื�องตน้ของ

กรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนตาํแหน่งที�วา่งอยู ่(เอกสารแนบหมายเลข 5) 

 8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและคา่ผูส้อบบญัชีปี 2560 – 

2561 (เอกสารแนลหมายเลข 6) 

 9. หนงัสือมอบฉนัทะ 

  

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 39 ณ 

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์หอ้งวมิานทิพย ์ชั�น 5 เลขที� 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120ในวนั�ุกร์ที� 

27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. เพื�อพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี�  

วาระท�� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งท�� �����งประชุมเมื�อวันท�� �� เม�ายน ���� (วาระเพื�อ

รับรอง) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 38 ไดจ้ดัขึ�นเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2560 โดยมีสาํเนารายงานการ

ประชุมตามเอกสารหมายเลข 1 

ความเห็นคณะกรรมการ ที�ประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวซึ�งไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต ์

ของบริษทัของบริษทัฯ 2 สปัดาห์ภายหลงัการประชุมเสร็จสิ�น 

การลงมติอนุมัติ คะแนนเสียงเกิน 1 ใน 2 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียง 
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วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 25�� �วาระเพ��อทราบ) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏอยูใ่น CD รายงานประจาํปี 2560 

ที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญในครั� งนี�และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ประมาณตน้เดือนเมษายน 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ ที�ประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 25�� 

วาระที� 3 ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี ���� และปี ���� �วาระเพ��อทราบและอนุมัติตามลําดับ) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 26เมื�อ

วนัที� 29 เมษายน 2548 รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี ���� เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�ไดรั้บอนุมตัิจากผูถื้อหุน้ซ��งได้

เปิดเผยในรายงานประจาํปี ���� ภายใตห้ัวขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ” หมวดที� � ความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการ จ�งเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อทราบ 

 ทั�งนี�  มีการมอบหมายภารกิจเพิ�มเติมในเรื�องธรรมาภิบาลใหก้บัคณะกรรมการสรรหา กาํหนด

คา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัจ�งมีมติอนุมตัเพื�อเสนอปรับเพิ�ม

คา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี ���� สาํหรับคณะกรรมการชุดดงักล่าว ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้

เพื�ออนุมติั 

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที� 1 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปีสิ�นสุด ��ธันวาคม ���� �วาระเพ��อพจิารณา) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2560 ปรากฏอยู่ในหมวด“งบการเงิน” ของรายงาน

ประจาํปี 2560 ซ�� งไดผ้า่นการรับรองของผูส้อบบญัชีแลว้และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้ือหุน้พร้อมส่งหนงัสือเชิญในครั� งนี�  

ความเห็นคณะกรรมการ ที�ประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิ�นสุด ��ธนัวาคม ����

ซ�� งผ่านการรับรองของผูส้อบบญัชีแลว้และเปิดเผยในรายงานประจาํปี����ในหมวด “งบ

การเงิน” 

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที� 1 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปีสิ�นสุด 31 ธันวาคม 25�� �วาระเพ��อ

พจิารณา) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2560 บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานกาํไรสุทธิ 533 ลา้นบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ ที�ประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปีสิ�นสุด 31 

ธันวาคม 2560  ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากกําไรสะสม สําหรับหุ้นสามัญจาํนวน 

828,750,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทั�งสิ�น 82,�75,000 บาทโดยกาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุ้นที�มี

สิทธิรับเงินปันผลในวนัที� 29 มีนาคม 2561(Record Date) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 
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25 พฤษภาคม 2561ทั�งนี�  การใหสิ้ทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนื�องจากตอ้งไดรั้บการ

อนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ วนัที�27 เมษายน 2561ซ�� งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผล ในเอกสารแนบหมายเลข 3 

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที� 1 

วาระที� 6 �จิารณาเล�อกตั�งกรรมการแทนกรรมการ���งออกตามวาระ (วาระเ���อ�จิารณา� 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2561 นี�  มีกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯจาํนวน3 ท่าน

ไดแ้ก่ 

1. ดร.จาํลอง  อติกลุ   ประธานกรรมการ 

2. นายอมรศกัดิ�   นพรัมภา  กรรมการอิสระ 

3. นายสุเทพ  ตระนนัทสิน  กรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอกรรมการจาํนวน � คน ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ ดงันี�  

1. ดร.จาํลอง  อติกลุ   ประธานกรรมการ 

2. นายอมรศกัดิ�   นพรัมภา  กรรมการอิสระ 

3. นายสุเทพ  ตระนนัทสิน  กรรมการ 

(ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล พร้อมขอ้มูลเบื�องตน้ของกรรมการที�ออกตาม

วาระและไดรั้บการเสนอชื�อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 4) 

การลงมติอนุมัติ ลงมติรายบุคคลและคะแนนเสียงเกิน 1 ใน 2 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียง 

วาระที� 7 �จิารณาเล�อกตั�งกรรมการ�หม่แทนตําแหน่งกรรมการที�ว่างอ�ู่ (วาระเ���อ�จิารณา� 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในระหวา่งปี ���� กรรมการ � คน ลาออกจากตาํแหน่งเมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ไม่มีการ

แต่งตั�งกรรมการเพิ�มในปี����  ทาํใหม้ีตาํแหน่งกรรมการวา่งอยู ่1 ตาํแหน่ง 

ความเห็นคณะกรรมการ ที�ประชุมผูถื้อหุน้สมควรแตง่ตั�ง นายชาลี ชู เป็นกรรมการใหม่แทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่งอยู ่

(ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กาํหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล พร้อมขอ้มูลเบื�องตน้ของกรรมการที�ไดรั้บการ

เสนอชื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม ่รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5) 

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที� 1 

วาระที� � �จิารณาแต่งตั�งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบัญชี (วาระเ���อ�จิารณา� 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 38 วนัที� 28 เมษายน 2560 ไดม้ีมติแต่งตั�งนายชยัยทุธ  องัศุวิทยา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3885 หรือนางณั�สรัคร์  สโรชนันท์จีน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4563  

จากสาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอนด์ แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 1 

มกราคม 25�0 ถ�งวนัที� 31 ธันวาคม 25�0 โดยคนใดคนหน��งในสองคนดงักล่าว เป็นผูล้งนามรับรองงบ

การเงินของบริษทัฯ ในนามของ สาํนกังาน เอ. เอ็ม.ที. แอนด ์แอสโซซิเอท และกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับ

ปี 2560 เป็นจาํนวน 1,539,000 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ ที�ประชุมผูถื้อหุน้สมควรแต่งตั�งนายชัยยทุธ  องัศุวิทยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3885 

หรือ นางณ�ัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4563  หรือ นางสาวดรณี  สม
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กาํเนิด ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5007  หรือ นางสาว จารุณี น่วมแม่ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที� 5596 จากสาํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอนด์ แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ สาํหรับระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม2561 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 โดยคนใด

คนหนึ�งในสี�คนดงักล่าว เป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ ในนามของ สาํนกังาน 

เอ. เอ็ม.ที.  แอนด์ แอสโซซิเอท และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2561 เป็นจํานวน 

1,5��,000 บาท ซึ�งลดลงจากปี 2560 จาํนวน 39,000 บาท (ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบพร้อมค่าสอบบญัชีมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 6) 

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที� 1 

 

จึงเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนัเวลาและสถานที�ดงักล่าวขา้งตน้ และโปรดนาํใบลงทะเบียนที�มี

บาร์โคด้มาสําหรับลงทะเบียน หากท่านจะมอบฉันทะใหผู้อื้�นไปประชุมและออกเสียงแทน โปรดลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะที�ไดแ้นบมาพร้อมนี�และ ยื�นต่อบริษทัฯ ก่อนเขา้ประชุมเพื�อใหก้ารลงทะเบียนแลว้เสร็จและสามารถเริ�มการประชุมได้

ตามกาํหนด ขอใหผู้รั้บมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้หลายรายไปถึงสถานที�ประชุมเร็วเพื�อความสะดวกในการตรวจสอบหลกั�าน

ต่างๆ 

 

หากท่านผูถ้ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ ไปประชุมและออกเสียงแทน บริษทัฯ 

กาํหนดให้นายอมรศกัดิ�  นพรัม�า นายวิเศษ จู�ิบาล และนางอา�าวดี มีคุณเอี�ยม เป็นผูรั้บมอบฉันทะ  โปรดลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะที�ไดแ้นบมาพร้อมนี�และส่งคืนบริษทัฯ โดยใหถึ้งบริษทัฯ ก่อนวนัประชุม 1 วนั 

 

ผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนและยื�นเอกสารหรือหลกั�านเพื�อตรวจสอบ ณ สถานที�ประชุมไดต้ั�งแต่เวลา 8.30 น. 

ของวนัที� 27 เมษายน 2561 อนึ�งบริษทัฯ กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 39 ในวนัที� 29 

มีนาคม 2561 (Record Date) 

 

สาํหรับผูถ้ือหุน้ที�ประสงคจ์ะรับรายงานประจาํปี 2560 เป็นรูปเล่มสามารถแจง้ความประสงคไ์ดที้�งานเลขานุการ

บริษทัฯ โทรศพัท ์02-2961096 

 

 

                                         
      (นางสุพร  อาํนวยพรรณ) 

            เลขานุการบริษทั 
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จุดเด่นทางการเงิน 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 25616

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจำาปี 25606

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,639,979,798   1,255,452,277   77,813,272        35,931,860        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 1,633,591,376   1,583,663,319   10,973,647        23,495,134        
หกั: คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (56,384,722)      (62,019,921)      -                    -                    
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 1,577,206,654   1,521,643,398   10,973,647        23,495,134        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 และ 18 49,003,459        12,085,312        187,174,100      122,871,090      
ลูกหน้ีอ่ืน
   - เงินปันผลคา้งรับ 7 -                    -                    -                    19,999,976        
   - อ่ืนๆ 18 766,950,290      360,013,773      401,890,610      443,555,363      
พสัดุคงเหลือ 240,076,159      243,114,946      13,078,696        27,803,492        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6 33,544,485        45,087,049        2,701,331          1,305,709          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,306,760,845   3,437,396,755   693,631,656      674,962,624      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยร์ะยะยาวเพ่ือการลงทุน 5,182,451          5,824,205          -                    -                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 7 -                    -                    6,838,625,155   7,527,105,527   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.1 354,430,907      379,990,014      54,164,550        59,617,580        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.2 30,312,619        11,671,381        -                    -                    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11,007,538        12,115,725        -                    -                    
ท่ีดินและอาคาร - สุทธิ 9.1, 11 และ 13 315,589,787      357,753,488      426,526             469,467             
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ 9.2, 12 และ 13 11,943,365,743 13,750,285,551 4,024,138,246   4,901,888,694   
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 10 9,159                 30,940               -                    -                    
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน
   - เงินล่วงหนา้คา่ต่อเรือ 24 438,458,269      164,812,560      438,458,269      164,812,560      
   - อ่ืนๆ 4,449,268          4,472,335          2,428,918          2,404,868          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,102,805,741 14,686,956,199 11,358,241,664 12,656,298,696 
รวมสินทรัพย์ 27 17,409,566,586 18,124,352,954 12,051,873,320 13,331,261,320 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

...................................………….....…....…..............  กรรมการ  ............................……….....…......….....…….............  กรรมการ 6

บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคมณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,639,979,798   1,255,452,277   77,813,272        35,931,860        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 1,633,591,376   1,583,663,319   10,973,647        23,495,134        
หกั: คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (56,384,722)      (62,019,921)      -                    -                    
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 1,577,206,654   1,521,643,398   10,973,647        23,495,134        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 และ 18 49,003,459        12,085,312        187,174,100      122,871,090      
ลูกหน้ีอ่ืน
   - เงินปันผลคา้งรับ 7 -                    -                    -                    19,999,976        
   - อ่ืนๆ 18 766,950,290      360,013,773      401,890,610      443,555,363      
พสัดุคงเหลือ 240,076,159      243,114,946      13,078,696        27,803,492        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6 33,544,485        45,087,049        2,701,331          1,305,709          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,306,760,845   3,437,396,755   693,631,656      674,962,624      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยร์ะยะยาวเพ่ือการลงทุน 5,182,451          5,824,205          -                    -                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 7 -                    -                    6,838,625,155   7,527,105,527   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.1 354,430,907      379,990,014      54,164,550        59,617,580        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.2 30,312,619        11,671,381        -                    -                    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11,007,538        12,115,725        -                    -                    
ท่ีดินและอาคาร - สุทธิ 9.1, 11 และ 13 315,589,787      357,753,488      426,526             469,467             
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ 9.2, 12 และ 13 11,943,365,743 13,750,285,551 4,024,138,246   4,901,888,694   
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 10 9,159                 30,940               -                    -                    
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน
   - เงินล่วงหนา้คา่ต่อเรือ 24 438,458,269      164,812,560      438,458,269      164,812,560      
   - อ่ืนๆ 4,449,268          4,472,335          2,428,918          2,404,868          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,102,805,741 14,686,956,199 11,358,241,664 12,656,298,696 
รวมสินทรัพย์ 27 17,409,566,586 18,124,352,954 12,051,873,320 13,331,261,320 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

...................................………….....…....…..............  กรรมการ  ............................……….....…......….....…….............  กรรมการ 6

บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคมณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) 7รายงานประจำาปี 25606

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,639,979,798   1,255,452,277   77,813,272        35,931,860        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 1,633,591,376   1,583,663,319   10,973,647        23,495,134        
หกั: คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (56,384,722)      (62,019,921)      -                    -                    
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 1,577,206,654   1,521,643,398   10,973,647        23,495,134        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 และ 18 49,003,459        12,085,312        187,174,100      122,871,090      
ลูกหน้ีอ่ืน
   - เงินปันผลคา้งรับ 7 -                    -                    -                    19,999,976        
   - อ่ืนๆ 18 766,950,290      360,013,773      401,890,610      443,555,363      
พสัดุคงเหลือ 240,076,159      243,114,946      13,078,696        27,803,492        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6 33,544,485        45,087,049        2,701,331          1,305,709          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,306,760,845   3,437,396,755   693,631,656      674,962,624      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยร์ะยะยาวเพ่ือการลงทุน 5,182,451          5,824,205          -                    -                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 7 -                    -                    6,838,625,155   7,527,105,527   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.1 354,430,907      379,990,014      54,164,550        59,617,580        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.2 30,312,619        11,671,381        -                    -                    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11,007,538        12,115,725        -                    -                    
ท่ีดินและอาคาร - สุทธิ 9.1, 11 และ 13 315,589,787      357,753,488      426,526             469,467             
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ 9.2, 12 และ 13 11,943,365,743 13,750,285,551 4,024,138,246   4,901,888,694   
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 10 9,159                 30,940               -                    -                    
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน
   - เงินล่วงหนา้คา่ต่อเรือ 24 438,458,269      164,812,560      438,458,269      164,812,560      
   - อ่ืนๆ 4,449,268          4,472,335          2,428,918          2,404,868          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,102,805,741 14,686,956,199 11,358,241,664 12,656,298,696 
รวมสินทรัพย์ 27 17,409,566,586 18,124,352,954 12,051,873,320 13,331,261,320 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

...................................………….....…....…..............  กรรมการ  ............................……….....…......….....…….............  กรรมการ 6

บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคมณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,639,979,798   1,255,452,277   77,813,272        35,931,860        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 1,633,591,376   1,583,663,319   10,973,647        23,495,134        
หกั: คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (56,384,722)      (62,019,921)      -                    -                    
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 1,577,206,654   1,521,643,398   10,973,647        23,495,134        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 และ 18 49,003,459        12,085,312        187,174,100      122,871,090      
ลูกหน้ีอ่ืน
   - เงินปันผลคา้งรับ 7 -                    -                    -                    19,999,976        
   - อ่ืนๆ 18 766,950,290      360,013,773      401,890,610      443,555,363      
พสัดุคงเหลือ 240,076,159      243,114,946      13,078,696        27,803,492        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6 33,544,485        45,087,049        2,701,331          1,305,709          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,306,760,845   3,437,396,755   693,631,656      674,962,624      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยร์ะยะยาวเพ่ือการลงทุน 5,182,451          5,824,205          -                    -                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 7 -                    -                    6,838,625,155   7,527,105,527   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.1 354,430,907      379,990,014      54,164,550        59,617,580        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.2 30,312,619        11,671,381        -                    -                    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11,007,538        12,115,725        -                    -                    
ท่ีดินและอาคาร - สุทธิ 9.1, 11 และ 13 315,589,787      357,753,488      426,526             469,467             
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ 9.2, 12 และ 13 11,943,365,743 13,750,285,551 4,024,138,246   4,901,888,694   
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 10 9,159                 30,940               -                    -                    
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน
   - เงินล่วงหนา้คา่ต่อเรือ 24 438,458,269      164,812,560      438,458,269      164,812,560      
   - อ่ืนๆ 4,449,268          4,472,335          2,428,918          2,404,868          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,102,805,741 14,686,956,199 11,358,241,664 12,656,298,696 
รวมสินทรัพย์ 27 17,409,566,586 18,124,352,954 12,051,873,320 13,331,261,320 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

...................................………….....…....…..............  กรรมการ  ............................……….....…......….....…….............  กรรมการ 6

บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคมณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 25618 บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) 7

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,639,979,798   1,255,452,277   77,813,272        35,931,860        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 1,633,591,376   1,583,663,319   10,973,647        23,495,134        
หกั: คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (56,384,722)      (62,019,921)      -                    -                    
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 1,577,206,654   1,521,643,398   10,973,647        23,495,134        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 และ 18 49,003,459        12,085,312        187,174,100      122,871,090      
ลูกหน้ีอ่ืน
   - เงินปันผลคา้งรับ 7 -                    -                    -                    19,999,976        
   - อ่ืนๆ 18 766,950,290      360,013,773      401,890,610      443,555,363      
พสัดุคงเหลือ 240,076,159      243,114,946      13,078,696        27,803,492        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6 33,544,485        45,087,049        2,701,331          1,305,709          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,306,760,845   3,437,396,755   693,631,656      674,962,624      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยร์ะยะยาวเพ่ือการลงทุน 5,182,451          5,824,205          -                    -                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 7 -                    -                    6,838,625,155   7,527,105,527   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.1 354,430,907      379,990,014      54,164,550        59,617,580        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.2 30,312,619        11,671,381        -                    -                    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11,007,538        12,115,725        -                    -                    
ท่ีดินและอาคาร - สุทธิ 9.1, 11 และ 13 315,589,787      357,753,488      426,526             469,467             
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ 9.2, 12 และ 13 11,943,365,743 13,750,285,551 4,024,138,246   4,901,888,694   
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 10 9,159                 30,940               -                    -                    
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน
   - เงินล่วงหนา้คา่ต่อเรือ 24 438,458,269      164,812,560      438,458,269      164,812,560      
   - อ่ืนๆ 4,449,268          4,472,335          2,428,918          2,404,868          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,102,805,741 14,686,956,199 11,358,241,664 12,656,298,696 
รวมสินทรัพย์ 27 17,409,566,586 18,124,352,954 12,051,873,320 13,331,261,320 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

...................................………….....…....…..............  กรรมการ  ............................……….....…......….....…….............  กรรมการ 6

บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคมณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 1,379,895,000   1,271,194,000   801,600,000      1,167,200,000   
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 3,082,437,334   2,580,879,526   48,337,371        64,687,891        
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 7,570,296          181,356,906      -                    -                    
เจา้หน้ีอ่ืน
   - คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 80,272,228        97,377,475        22,180,641        24,849,234        
   - เงินทดรองรับ 18 2,423,952          7,089,522          2,026,622,940   1,165,611,179   
   - เจา้หน้ีคา่ซ้ือทรัพยสิ์น 18 -                    22,035,970        86,674,556        95,400,540        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 229,545,290      103,842,882      -                    -                    
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 1,073,930,166   1,525,285,310   356,294,880      1,071,568,520   
ประมาณการหน้ีสินจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 23.1 120,267,027      411,045,081      -                    -                    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,685,847          3,154,757          -                    -                    
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 105,480,893      87,502,710        2,531,500          2,481,041          
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 6,084,508,033   6,290,764,139   3,344,241,888   3,591,798,405   
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 966,414,089      511,985,233      -                    -                    
เงินกูย้ืมระยะยาว 
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 1,398,517,019   2,024,889,438   1,242,954,148   1,063,081,651   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 28,296,552        37,362,335        25,605,956        35,182,265        
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 21 8,560,845          8,711,942          -                    -                    
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,401,788,505   2,582,948,948   1,268,560,104   1,098,263,916   
รวมหนีสิ้น 27 8,486,296,538   8,873,713,087   4,612,801,992   4,690,062,321   

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

...................................………….....…....…..............  กรรมการ  ............................……….....…......….....…….............  กรรมการ 7

บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานประจำาปี 25608

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 828,750,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 828,750,000      828,750,000      828,750,000      828,750,000      
   ทุนเรือนหุ้นท่ีออกและช าระเตม็มลูคา่แลว้
      หุ้นสามญั 828,750,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 828,750,000      828,750,000      828,750,000      828,750,000      
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 4,982,964,187   4,982,964,187   4,982,964,187   4,982,964,187   
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 16 66,300,000        66,300,000        66,300,000        66,300,000        
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,427,763,783   2,877,943,240   1,869,950,228   2,299,515,279   
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (384,125,418)    474,707,794      (308,893,087)    463,669,533      
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 8,921,652,552   9,230,665,221   7,439,071,328   8,641,198,999   
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 1,617,496          19,974,646        -                    -                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,923,270,048   9,250,639,867   7,439,071,328   8,641,198,999   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 27 17,409,566,586 18,124,352,954 12,051,873,320 13,331,261,320 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

...................................………….....…....…..............  กรรมการ  ............................……….....…......….....…….............  กรรมการ 8

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560

บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,639,979,798   1,255,452,277   77,813,272        35,931,860        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 1,633,591,376   1,583,663,319   10,973,647        23,495,134        
หกั: คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (56,384,722)      (62,019,921)      -                    -                    
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 1,577,206,654   1,521,643,398   10,973,647        23,495,134        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 และ 18 49,003,459        12,085,312        187,174,100      122,871,090      
ลูกหน้ีอ่ืน
   - เงินปันผลคา้งรับ 7 -                    -                    -                    19,999,976        
   - อ่ืนๆ 18 766,950,290      360,013,773      401,890,610      443,555,363      
พสัดุคงเหลือ 240,076,159      243,114,946      13,078,696        27,803,492        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6 33,544,485        45,087,049        2,701,331          1,305,709          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,306,760,845   3,437,396,755   693,631,656      674,962,624      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยร์ะยะยาวเพ่ือการลงทุน 5,182,451          5,824,205          -                    -                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 7 -                    -                    6,838,625,155   7,527,105,527   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.1 354,430,907      379,990,014      54,164,550        59,617,580        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.2 30,312,619        11,671,381        -                    -                    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11,007,538        12,115,725        -                    -                    
ท่ีดินและอาคาร - สุทธิ 9.1, 11 และ 13 315,589,787      357,753,488      426,526             469,467             
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ 9.2, 12 และ 13 11,943,365,743 13,750,285,551 4,024,138,246   4,901,888,694   
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 10 9,159                 30,940               -                    -                    
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน
   - เงินล่วงหนา้คา่ต่อเรือ 24 438,458,269      164,812,560      438,458,269      164,812,560      
   - อ่ืนๆ 4,449,268          4,472,335          2,428,918          2,404,868          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,102,805,741 14,686,956,199 11,358,241,664 12,656,298,696 
รวมสินทรัพย์ 27 17,409,566,586 18,124,352,954 12,051,873,320 13,331,261,320 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

...................................………….....…....…..............  กรรมการ  ............................……….....…......….....…….............  กรรมการ 6

บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคมณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) 9บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) 7

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,639,979,798   1,255,452,277   77,813,272        35,931,860        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 1,633,591,376   1,583,663,319   10,973,647        23,495,134        
หกั: คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (56,384,722)      (62,019,921)      -                    -                    
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 1,577,206,654   1,521,643,398   10,973,647        23,495,134        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 และ 18 49,003,459        12,085,312        187,174,100      122,871,090      
ลูกหน้ีอ่ืน
   - เงินปันผลคา้งรับ 7 -                    -                    -                    19,999,976        
   - อ่ืนๆ 18 766,950,290      360,013,773      401,890,610      443,555,363      
พสัดุคงเหลือ 240,076,159      243,114,946      13,078,696        27,803,492        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6 33,544,485        45,087,049        2,701,331          1,305,709          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,306,760,845   3,437,396,755   693,631,656      674,962,624      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยร์ะยะยาวเพ่ือการลงทุน 5,182,451          5,824,205          -                    -                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 7 -                    -                    6,838,625,155   7,527,105,527   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.1 354,430,907      379,990,014      54,164,550        59,617,580        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.2 30,312,619        11,671,381        -                    -                    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11,007,538        12,115,725        -                    -                    
ท่ีดินและอาคาร - สุทธิ 9.1, 11 และ 13 315,589,787      357,753,488      426,526             469,467             
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ 9.2, 12 และ 13 11,943,365,743 13,750,285,551 4,024,138,246   4,901,888,694   
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 10 9,159                 30,940               -                    -                    
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน
   - เงินล่วงหนา้คา่ต่อเรือ 24 438,458,269      164,812,560      438,458,269      164,812,560      
   - อ่ืนๆ 4,449,268          4,472,335          2,428,918          2,404,868          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,102,805,741 14,686,956,199 11,358,241,664 12,656,298,696 
รวมสินทรัพย์ 27 17,409,566,586 18,124,352,954 12,051,873,320 13,331,261,320 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

...................................………….....…....…..............  กรรมการ  ............................……….....…......….....…….............  กรรมการ 6

บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคมณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 1,379,895,000   1,271,194,000   801,600,000      1,167,200,000   
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 3,082,437,334   2,580,879,526   48,337,371        64,687,891        
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 7,570,296          181,356,906      -                    -                    
เจา้หน้ีอ่ืน
   - คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 80,272,228        97,377,475        22,180,641        24,849,234        
   - เงินทดรองรับ 18 2,423,952          7,089,522          2,026,622,940   1,165,611,179   
   - เจา้หน้ีคา่ซ้ือทรัพยสิ์น 18 -                    22,035,970        86,674,556        95,400,540        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 229,545,290      103,842,882      -                    -                    
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 1,073,930,166   1,525,285,310   356,294,880      1,071,568,520   
ประมาณการหน้ีสินจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 23.1 120,267,027      411,045,081      -                    -                    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,685,847          3,154,757          -                    -                    
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 105,480,893      87,502,710        2,531,500          2,481,041          
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 6,084,508,033   6,290,764,139   3,344,241,888   3,591,798,405   
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 966,414,089      511,985,233      -                    -                    
เงินกูย้ืมระยะยาว 
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 1,398,517,019   2,024,889,438   1,242,954,148   1,063,081,651   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 28,296,552        37,362,335        25,605,956        35,182,265        
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 21 8,560,845          8,711,942          -                    -                    
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,401,788,505   2,582,948,948   1,268,560,104   1,098,263,916   
รวมหนีสิ้น 27 8,486,296,538   8,873,713,087   4,612,801,992   4,690,062,321   

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานประจำาปี 25608

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 828,750,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 828,750,000      828,750,000      828,750,000      828,750,000      
   ทุนเรือนหุ้นท่ีออกและช าระเตม็มลูคา่แลว้
      หุ้นสามญั 828,750,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 828,750,000      828,750,000      828,750,000      828,750,000      
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 4,982,964,187   4,982,964,187   4,982,964,187   4,982,964,187   
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 16 66,300,000        66,300,000        66,300,000        66,300,000        
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,427,763,783   2,877,943,240   1,869,950,228   2,299,515,279   
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (384,125,418)    474,707,794      (308,893,087)    463,669,533      
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 8,921,652,552   9,230,665,221   7,439,071,328   8,641,198,999   
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 1,617,496          19,974,646        -                    -                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,923,270,048   9,250,639,867   7,439,071,328   8,641,198,999   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 27 17,409,566,586 18,124,352,954 12,051,873,320 13,331,261,320 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560

บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,639,979,798   1,255,452,277   77,813,272        35,931,860        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 1,633,591,376   1,583,663,319   10,973,647        23,495,134        
หกั: คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (56,384,722)      (62,019,921)      -                    -                    
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 1,577,206,654   1,521,643,398   10,973,647        23,495,134        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 และ 18 49,003,459        12,085,312        187,174,100      122,871,090      
ลูกหน้ีอ่ืน
   - เงินปันผลคา้งรับ 7 -                    -                    -                    19,999,976        
   - อ่ืนๆ 18 766,950,290      360,013,773      401,890,610      443,555,363      
พสัดุคงเหลือ 240,076,159      243,114,946      13,078,696        27,803,492        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6 33,544,485        45,087,049        2,701,331          1,305,709          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,306,760,845   3,437,396,755   693,631,656      674,962,624      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยร์ะยะยาวเพ่ือการลงทุน 5,182,451          5,824,205          -                    -                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 7 -                    -                    6,838,625,155   7,527,105,527   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.1 354,430,907      379,990,014      54,164,550        59,617,580        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.2 30,312,619        11,671,381        -                    -                    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11,007,538        12,115,725        -                    -                    
ท่ีดินและอาคาร - สุทธิ 9.1, 11 และ 13 315,589,787      357,753,488      426,526             469,467             
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ 9.2, 12 และ 13 11,943,365,743 13,750,285,551 4,024,138,246   4,901,888,694   
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 10 9,159                 30,940               -                    -                    
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน
   - เงินล่วงหนา้คา่ต่อเรือ 24 438,458,269      164,812,560      438,458,269      164,812,560      
   - อ่ืนๆ 4,449,268          4,472,335          2,428,918          2,404,868          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,102,805,741 14,686,956,199 11,358,241,664 12,656,298,696 
รวมสินทรัพย์ 27 17,409,566,586 18,124,352,954 12,051,873,320 13,331,261,320 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคมณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 256110
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) 11

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
รายได้
รายไดจ้ากการเดินเรือ 18 11,252,389,293         10,440,653,791         834,522,783              901,354,696              
รายไดอ่ื้น
    ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 33,268,665                57,850,750                -                            -                            
    เงินปันผลรับ 7 และ 8 -                            2,737,878                  66,422,750                41,873,080                
    ก าไรจากการขายสินทรัพย์ 9.2 114,670,959              17,788,931                -                            168,203                     
    ก าไรจากการขายเงินลงทนุ -                            847,237                     -                            -                            
    โอนกลบัรายการดอ้ยคา่ของเรือเดินทะเล 9.2 27,462,696                -                            -                            -                            
    โอนกลบัรายการขาดทนุจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 23.1 263,723,287              -                            -                            -                            
    ดอกเบ้ียรับ 3,982,905                  4,157,432                  254,485                     459,855                     
    ผลก าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนของตราสารอนุพนัธ์ 6 1,340,564                  1,077,642                  1,340,564                  1,077,642                  
    อ่ืนๆ 16,986,087                26,900,738                186,594                     3,363                         
รวมรายได้ 11,713,824,456         10,552,014,399         902,727,176              944,936,839              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุการเดินเรือ 18 10,178,107,460         10,659,104,817         973,853,143              1,028,621,629           
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 18 887,481,160              940,641,171              224,025,615              217,379,070              
คา่ใชจ่้ายอ่ืน
    หน้ีสงสยัจะสูญสุทธิ 4,539,453                  25,569,144                -                            -                            
    ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน -                            -                            27,701,894                4,589,070                  
    ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเรือเดินทะเล 9.2 -                            136,664,317              -                            -                            
    ขาดทนุจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 23.1 -                            26,777,355                -                            -                            
    ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ 7 -                            -                            -                            164,443,902              
ตน้ทนุทางการเงิน 197,412,208              174,614,270              123,273,681              110,579,333              
รวมค่าใช้จ่าย 19 11,267,540,281         11,963,371,074         1,348,854,333           1,525,613,004           
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 8.1 79,170,708                40,320,699                -                            -                            
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 8.2 20,529,437                -                            -                            -                            
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 545,984,320              (1,371,035,976)         (446,127,157)             (580,676,165)             
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 21 12,719,787                4,860,161                  -                            -                            
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 27 533,264,533              (1,375,896,137)         (446,127,157)             (580,676,165)             
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี :
    ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 533,258,437              (1,374,670,909)         (446,127,157)             (580,676,165)             
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 6,096                        (1,225,228)                -                            -                            

533,264,533              (1,375,896,137)         (446,127,157)             (580,676,165)             
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 2.18
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 0.64                          (1.66)                         (0.54)                         (0.70)                         

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 828,750,000              828,750,000              828,750,000              828,750,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,639,979,798   1,255,452,277   77,813,272        35,931,860        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 1,633,591,376   1,583,663,319   10,973,647        23,495,134        
หกั: คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (56,384,722)      (62,019,921)      -                    -                    
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 1,577,206,654   1,521,643,398   10,973,647        23,495,134        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 และ 18 49,003,459        12,085,312        187,174,100      122,871,090      
ลูกหน้ีอ่ืน
   - เงินปันผลคา้งรับ 7 -                    -                    -                    19,999,976        
   - อ่ืนๆ 18 766,950,290      360,013,773      401,890,610      443,555,363      
พสัดุคงเหลือ 240,076,159      243,114,946      13,078,696        27,803,492        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6 33,544,485        45,087,049        2,701,331          1,305,709          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,306,760,845   3,437,396,755   693,631,656      674,962,624      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยร์ะยะยาวเพ่ือการลงทุน 5,182,451          5,824,205          -                    -                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 7 -                    -                    6,838,625,155   7,527,105,527   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.1 354,430,907      379,990,014      54,164,550        59,617,580        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.2 30,312,619        11,671,381        -                    -                    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11,007,538        12,115,725        -                    -                    
ท่ีดินและอาคาร - สุทธิ 9.1, 11 และ 13 315,589,787      357,753,488      426,526             469,467             
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ 9.2, 12 และ 13 11,943,365,743 13,750,285,551 4,024,138,246   4,901,888,694   
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 10 9,159                 30,940               -                    -                    
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน
   - เงินล่วงหนา้คา่ต่อเรือ 24 438,458,269      164,812,560      438,458,269      164,812,560      
   - อ่ืนๆ 4,449,268          4,472,335          2,428,918          2,404,868          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,102,805,741 14,686,956,199 11,358,241,664 12,656,298,696 
รวมสินทรัพย์ 27 17,409,566,586 18,124,352,954 12,051,873,320 13,331,261,320 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคมณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม

งบกำาไรขาดทุน
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) 11

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 3� ประจาํปี 256� 

บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกัด (มหาชน) 

ประชุม ณ หอ้งวมิานทิพย ์ชั�น 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์

เลขที� 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 

วนัศุกร์ที� 2� เมษายน 256� 

 

กรรมการบริษทั� ที�เ�้าร��ม�ร�ชุม 

 

1. ดร. จาํลอง อติกลุ   กรรมการและประธานกรรมการ 

2. นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายอมรศกัดิ�  นพรัมภา  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายวเิศษ จูภิบาล   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

และกรรมการตรวจสอบ 

5. นางอาภาวดี มีคุณเอี�ยม  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6. นายสุเทพ ตระนนัทสิน  กรรมการ 

7. นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด  กรรมการ 

8. นายกวั ฮอค เอง   กรรมการ 

 

ผู้บริหาร 

 

1. นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์  กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายสุเทพ ตระนนัทสิน  รองกรรมการผูจ้ดัการ (ปฏิบติัการ) 

 

ผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 

 

1. นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น  

2. นางสาวนริสรา กาญจนาเพญ็สกลุ 

 

สาํหรับการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ ไดใ้ชโ้ปรแกรมการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงของ บริษทั โอเจ 

อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

 

 

 

 

 

บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) 11

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
รายได้
รายไดจ้ากการเดินเรือ 18 11,252,389,293         10,440,653,791         834,522,783              901,354,696              
รายไดอ่ื้น
    ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 33,268,665                57,850,750                -                            -                            
    เงินปันผลรับ 7 และ 8 -                            2,737,878                  66,422,750                41,873,080                
    ก าไรจากการขายสินทรัพย์ 9.2 114,670,959              17,788,931                -                            168,203                     
    ก าไรจากการขายเงินลงทนุ -                            847,237                     -                            -                            
    โอนกลบัรายการดอ้ยคา่ของเรือเดินทะเล 9.2 27,462,696                -                            -                            -                            
    โอนกลบัรายการขาดทนุจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 23.1 263,723,287              -                            -                            -                            
    ดอกเบ้ียรับ 3,982,905                  4,157,432                  254,485                     459,855                     
    ผลก าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนของตราสารอนุพนัธ์ 6 1,340,564                  1,077,642                  1,340,564                  1,077,642                  
    อ่ืนๆ 16,986,087                26,900,738                186,594                     3,363                         
รวมรายได้ 11,713,824,456         10,552,014,399         902,727,176              944,936,839              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุการเดินเรือ 18 10,178,107,460         10,659,104,817         973,853,143              1,028,621,629           
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 18 887,481,160              940,641,171              224,025,615              217,379,070              
คา่ใชจ่้ายอ่ืน
    หน้ีสงสยัจะสูญสุทธิ 4,539,453                  25,569,144                -                            -                            
    ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน -                            -                            27,701,894                4,589,070                  
    ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเรือเดินทะเล 9.2 -                            136,664,317              -                            -                            
    ขาดทนุจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 23.1 -                            26,777,355                -                            -                            
    ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ 7 -                            -                            -                            164,443,902              
ตน้ทนุทางการเงิน 197,412,208              174,614,270              123,273,681              110,579,333              
รวมค่าใช้จ่าย 19 11,267,540,281         11,963,371,074         1,348,854,333           1,525,613,004           
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 8.1 79,170,708                40,320,699                -                            -                            
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 8.2 20,529,437                -                            -                            -                            
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 545,984,320              (1,371,035,976)         (446,127,157)             (580,676,165)             
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 21 12,719,787                4,860,161                  -                            -                            
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 27 533,264,533              (1,375,896,137)         (446,127,157)             (580,676,165)             
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี :
    ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 533,258,437              (1,374,670,909)         (446,127,157)             (580,676,165)             
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 6,096                        (1,225,228)                -                            -                            

533,264,533              (1,375,896,137)         (446,127,157)             (580,676,165)             
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 2.18
ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 0.64                          (1.66)                         (0.54)                         (0.70)                         

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 828,750,000              828,750,000              828,750,000              828,750,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

........................................................…………….....….................  กรรมการ  ...............................…........….....…......….....…….....................  กรรมการ 11

บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,639,979,798   1,255,452,277   77,813,272        35,931,860        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 1,633,591,376   1,583,663,319   10,973,647        23,495,134        
หกั: คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (56,384,722)      (62,019,921)      -                    -                    
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 1,577,206,654   1,521,643,398   10,973,647        23,495,134        
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 และ 18 49,003,459        12,085,312        187,174,100      122,871,090      
ลูกหน้ีอ่ืน
   - เงินปันผลคา้งรับ 7 -                    -                    -                    19,999,976        
   - อ่ืนๆ 18 766,950,290      360,013,773      401,890,610      443,555,363      
พสัดุคงเหลือ 240,076,159      243,114,946      13,078,696        27,803,492        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6 33,544,485        45,087,049        2,701,331          1,305,709          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,306,760,845   3,437,396,755   693,631,656      674,962,624      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยร์ะยะยาวเพ่ือการลงทุน 5,182,451          5,824,205          -                    -                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 7 -                    -                    6,838,625,155   7,527,105,527   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.1 354,430,907      379,990,014      54,164,550        59,617,580        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.2 30,312,619        11,671,381        -                    -                    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11,007,538        12,115,725        -                    -                    
ท่ีดินและอาคาร - สุทธิ 9.1, 11 และ 13 315,589,787      357,753,488      426,526             469,467             
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ 9.2, 12 และ 13 11,943,365,743 13,750,285,551 4,024,138,246   4,901,888,694   
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 10 9,159                 30,940               -                    -                    
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน
   - เงินล่วงหนา้คา่ต่อเรือ 24 438,458,269      164,812,560      438,458,269      164,812,560      
   - อ่ืนๆ 4,449,268          4,472,335          2,428,918          2,404,868          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,102,805,741 14,686,956,199 11,358,241,664 12,656,298,696 
รวมสินทรัพย์ 27 17,409,566,586 18,124,352,954 12,051,873,320 13,331,261,320 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคมณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม

งบกำาไรขาดทุน
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 256112

ผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

1. โดยตนเอง 32 ราย ถือหุน้รวม 16,591,210 หุน้ 

2. โดยมอบฉนัทะ 41 ราย ถือหุน้รวม 420,731,344 หุน้ 

รวมผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น 73 ราย ถือหุน้รวม 437,322,554 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 52.77 ของจาํนวนหุน้ที�

จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จาํนวน 828,750,000 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

หมายเหตุ: หลงัเปิดการประชุม มีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติม เมื�อเสร็จสิ�นการประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้

ร่วมประชุมรวม 84 ราย ถือหุน้รวม 437,559,155 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 52.80 ของจาํนวนหุน้ทั�งหมด 

 

ก่อนเริ�มการประชุม นางสุพร อาํนวยพรรณ เลขานุการบริษทั ไดชี้�แจงใหผู้ถ้ือหุ้นทราบถึงวธีิการและขั�นตอนใน

การลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสาม�ัผูถ้ือหุ้น โดยขอฉันทามติจากที�ประชุมใหเ้ฉพาะผูที้�คดัคา้นหรืองดออกเสียง 

โดยใหย้กมือแสดงตนและมอบบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระใหเ้จา้หนา้ที�เพื�อนบัคะแนน ทั�งนี�  เพื�อความรวดเร็วในการนบั

คะแนน และสรุปมติในแต่ละวาระการประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระจะปราก�ที�จอดา้นหนา้หอ้งประชุม และได้

แนะนาํกรรมการบริษทัฯ รวมทั�งตวัแทนผูส้อบบ�ัชีที�เขา้ร่วมประชุม ตามรายชื�อดงักล่าวขา้งตน้ต่อผูถื้อหุน้ จากนั�น        ดร.

จาํลอง อติกลุ   ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี�  

 

เริ�มประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา 

 

วาระที� 1: พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั�งที� 37 ประจาํปี 2559 

 

ดร.จาํลอง อติกลุ ขอใหที้�ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสาม�ัผูถื้อหุน้ครั� งที� 37 ประจาํปี 2559 ซึ�งประชุมเมื�อ

วนัที� 29 เมษายน 2559 ปราก�รายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชุมที�ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้พร้อมคาํบอก

กล่าวเรียกประชุม รายงานการประชุมดงักล่าวไดเ้ผยแพร่ในเวปไซตข์องบริษทัฯ แลว้ตั�งแตเ่ดือนพฤษภาคม 2559 และถามวา่

มีผูใ้ดมีคาํถาม หรือประสงคจ์ะขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักลา่วหรือไม ่ไมมี่ผูถื้อหุน้ขอแกไ้ข  

 

ม�ิที�ประชุม ผู้ถอืหุ้นจํานวน 77 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 437,434,854 เสียง 

เห็นด้วย 437,434,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 

ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัท ์รับรองรายงานการประชุมสาม�ัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 37 ประจาํปี 2559 ประชุม

เมื�อวนั�ุกร์ที� 29 เมษายน 2559 

 

วาระที� 2: รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

  นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์รายงานขอ้มูล ณ เดือนกุมภาพนัธ์ ���� วา่มีการจดัอนัดบั �� สายเรือแรกดงัที�ปราก�บนจอ 

จากผลของคา่ระวางที�ปรับตวัลดลงในปี ���� ทาํใหม้ีการควบรวมของสายเรือเพื�อความอยูร่อด  
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ณ เดือนมีนาคม ���� มีการจดัอนัดบัจาก �� สายเรือแรกเหลือเพียง �� สายเรือแรก ขณะเดียวกนัใน �� สายเรือนี�ไดมี้การเป็น

พนัธมิตรกนั � พนัธมิตร ทาํใหใ้นปี ���� นี�  เหลือพียง � สายเรือหลกัเท่านั�น ซึ�งน่าจะส่งผลดีตอ่ RCL 

 

ระหวา่งปี ���� กองเรือคอนเทนเนอร์ทั�งโลกมีจาํนวน ����� ลาํ ครั� งแรกของประวติั�าสตร์ที�มีกาํลงับรรทุกเกิน จาํนวน �� 

ลา้นทีอีย ูซึ�งเพิ�มขึ�น ��� ลา้นทีอีย ูหรือ ร้อยละ ��� เมื�อเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัเมื�อหนึ�งปีที�ผา่นมา 

 

ราคานํ�ามนัดิบ (Crude oil – Brent) รายเดือนของปี ���� และ ���� แสดงใหเ้ห็นวา่ราคานํ� ามนัค่อยๆ ปรับตวัสูงขึ�นตั�งแต่ตน้

ปี ���� และมีราคาสูงสุดเมื�อเดือนธนัวาคม 

 

สาํหรับเรือคอนเทนเนอร์ ใชน้ํ�ามนัเตาเกรด ��� CST ขอ้มลูบนจอแสดงการเพิ�มขึ�นของราคานํ�ามนัในปี ���� 

 

คลองปานามาใหม่สามารถรองรับเรือขนาดที�มีความยาว ��� เมตร กวา้ง �� เมตร และลึก ���� เมตร อู่ต่อเรือทั�วโลกไดมี้การ

ต่อเรือใหมี้ขนาดที�สอดคลอ้งกบัคลองปานามาใหม่ ในขณะเดียวกนับริษทัเรือไดม้ีการสั�งต่อเรือใหม่ใหมี้ขนาดสอดคลอ้งกบั

คลองปานามาใหม่เป็นจาํนวนมาก 

อย่างไรก็ตาม หลงัจากที�มีการขยายคลองปานามาใหม่แลว้นั�น เรือขนส่งสินคา้ขนาดใหญ่บางลาํก็ไม่สามารถผ่านคลอง

ปานามาได ้เช่น Maersk E และ Tripple E ยงัคงมีขนาดที�ใหญ่เกินไปสาํหรับการวิ�งผา่นคลองปานามาใหม่นี�  

 

ผลประกอบการของสายเรือส่วนใหญ่ในปี ���� มีผลขาดทุน มีเพียงไม่กี�สายเรือเท่านั�นที�มีกาํไร บางสายเรืออาจมีการขาย

สินทรัพยเ์พื�อมากูส้ถานการณ์ สายเรือที�ขาดทุนมากที�สุด คือ �ุนได ซึ� งเป็นสายเรือ � ใน � ของเกาหลี ส่วนสายเรือ Hanjin 

นั�น ลม้ละลาย การรวมตวักนันั�นก็เพื�อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั แมก้ระทั�ง � สายเรือใหญ่ของญี�ปุ่ นก็ไดมี้การ

รวมตวักนั ขณะนี�กาํลงัหารือกนัวา่เมื�อรวมตวักนัแลว้จะใชชื้�ออะไร คาดวา่จะทราบภายในปลายปีหรือตน้ปีหนา้ สิ�งที�เห็นชดั 

คือ ขนาดเรือจะมีขนาดใหญ่ขึ�น ปัจจุบนัเรือที�มีขนาดใหญ่ที�สุดอยู่ที� ������ ตู ้ทั�งนี�  อู่ต่อเรือประสบปัญหาเรือลน้ตลาด 

บริษทัเรือส่วนใหญ่เลิกต่อเรือ แต่เนื�องจากอู่ต่อเรือตอ้งการลูกคา้ จึงเสนอตอ่เรือที�มีขนาดใหญ่ขึ�นที� ������-������ ตู ้ 

  

ปริมาณการเติบโตของทา่เรือคอนเทนนเนอร์ขนาดใหญ่ทั�วโลกอยูใ่นระดบัปานกลางในปี ���� งานวิจยัของคลาร์กสนัมีการ

คาดการณ์วา่ภาพรวมอตัราการเติบโตจะอยูที่�ร้อยละ ��� ในปี ���� 

 

จากขอ้มุล Shanghai Freight Index อตัราค่าระวางในปี ���� ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์กาํลงับรรทุกเกิน อตัราค่า

ระวางโดยรวม ลดลงระหวา่งเดือนมีนาคมถึงเมษายน ���� อยา่งไรก็ตาม มีการปรับตวัสูงขึ�นในไตรมาสสุดทา้ย จาก 

หนา้จอ โชวก์ารเคลื�อนไหวอตัราค่าระวาง เสน้ทางอ่าวเปอร์เซีย และเส้นทางยโุรป ขอ้มูลดชันีโชวอ์ตัราค่าระวางในปี ���� 

และ ���� ซึ�งมีความผนัผวนมากในเสน้ทางอ่าวเปอร์เซียและเสน้ทางยโุรป 

 

ในขณะที�เสน้ทางเอเชียตะวนัออกเ�ียงใตซึ้�งมีผลต่อบริษทัฯ แสดงใหเ้ห็นถึงค่าระวางที�ลดลงอยา่งมากในปี ���� เหลือเพียง 

� ใน � ของคา่ระวางของตน้ปี ���� อยา่งไรก็ดี ค่าระวางเริ�มปรับตวัสูงขึ�นตั�งแต่ปลายปี ���� เป็นตน้มา 

 

ดชันีเรือเทกองเริ�มปรับตวัลดลงในกลางปี ���� จนถึงตน้ปี ���� ในขณะที�ตน้ปี ���� มีการปรับตวัเพิ�มขึ�นและตน้ปี ���� มี

การปรับตวัลดลงและปรับตวัสูงขึ�นในช่วงไตรมาส � 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 256114

 

จากหนา้จอแสดงใหเ้ห็นวา่ดชันี BDI และ ดชันี SCFI การปรับตวัขึ�นลงไมเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 

ดชันี PMI เป็นเครื�องบง่ชี�สญัญาณเศรษฐกิจของภาคการผลิต หากตวัเลข PMI เกิน �� คอื มีอตัราการเติบโตของภาคการผลิต 

ตวัเลข PMI ตํ�ากวา่ �� คอื มีการหดตวัของภาคการผลิต ตวัเลข PMI คงที�ที� �� คือ ไม่มีการเปลี�ยนแปลง 

ทวปียโุรปมีค่า PMI ที� ���� ในเดือนมีนาคม �ึ�งเป็นตวัเลขสูงสุดในรอบ � ปี นบัตั�งแต่เดือนเมษายน ���� เป็นตน้มา 

สหรัฐอเมริการมีค่า PMI ��-�� ระหวา่งไตรมาส � �ึ�งเป็นตวัเลขสูงสุดในรอบ � ปีครึ� ง นบัตั�งแต่เดือนพ�ศจิกายน ���� เป็น

ตน้มา 

 

ประเทศจีนและอินเดียมีคา่ PMI มากกวา่ �� �ึ�งอยูใ่นระดบัที�มีการขยายตวั 

บนหนา้จอจะเห็นวา่ไตรมาส � ปีนี�ประเทศจีนมีอตัราการเติบโต ในขณที�ประเทศอินเดียมีอตัราการเติบโตในช่วงทา้ยของ

ไตรมาส � 

 

ในปี ���� เรือที�ต่อสร้างใหม่มีกาํลงับรรทุกรวม ������� ตู ้และเรือที�ปลดระวางมีกาํลงับรรทุกรวม ������� ตู ้�ึ� งเป็นตวั

เลขที�ไม่แคยเกิดขึ�นมาก่อน โดยรวมมีกาํลงับรรทุกเพิ�มขึ�น ร้อยละ ��� ในปี ���� ส่วนความตอ้งการตูสิ้นคา้มีอตัราการ

เติบโตอยูที่�ร้อยละ ��� ในปี ���� กาํลงับรรทุกโดยรวมจะมีการเติบโตร้อยละ ��� เนื�องมาจากมีการส่งมอบเรือใหม่ขนาด

มากกวา่ ������ ทีอีย ูความตอ้งการตูสิ้นคา้จะมีอตัราการเติบโตอยูที่�ร้อยละ ��� 

 

ณ เดือนมีนาคมที�ผา่นมา มีตวัเลขเรือที�จอดถอนสมอ �Idle box fleet) ��� ลาํ หรือประมาณ ���� ของกองเรือคอนเทนเนอร์

ทั�งหมด หรือ ���� ของกาํลงับรรทกุรวมของกองเรือคอนเทนเนอร์ ใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้ที�มีตวัเลขเรือที�จอดถอนสมอสูง

เนื�องจากกาํลงับรรทกุเกินและความตอ้งการที�นอ้ยลง  

 

ตวัเลขเรือที�ปลดระวาง �Demolition) ตั�งแตเ่ดือนมกราคมถึงมีนาคม ���� มีจาํนวน ������� ตู ้คาดวา่ตวัเลขปลดระวางทั�งปี 

���� จะเทียบเท่ากาํลงับรรทุก ������� ตู ้�ึ�งเป็นตวัเลขเปรียบเทียบกบัปีที�ผา่นมา 

แต่ตวัเลขเรือส่งมอบเขา้ประจาํการในปี ���� อยูที่�เทียบเท่ากาํลงับรรทุก ��� ลา้นตู ้อตัราการเติบโตหลงัการปลดระวางมีการ

คาดการณ์อยูท่ี�ร้อยละ ��� อตัราการเติบโตของความตอ้งการ�ึ�งคาดการ์โดยคลาร์กสนัจะอยูท่ี�ร้อยละ � 

 

โดยภาพรวมเศรษฐกิจจีนมีอตัราการเติบโตตํ�าสุดในรอบ � ปี คือช่วงไตรมาส ��� และ � ในปี ���� ขณะเดียวกนัมีการ

คาดการณ์วา่เศรษฐกิจจะมีการเติบโตขึ�น �� ในปี ���� �ึ�งอาจจะเป็นไปอยา่งค่อยเป็นค่อยไปหรือดีขึ�นเมื�อเปรียบเทียบกบั

สองปีที�ผา่นมา ปัจจยัหลกัของอตัราการเติบโตยงัคงอยูท่ี�แถบภูมิภาคเอเชีย แต่อยา่งไรก็ตาม ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีป

ยโุรป และ ประเทศอินเดียก็มีแนวโนม้ในทางที�ดีขึ�น ทั�งนี� เป็นโอกาสและเป็นจุดแข็งของกลุ่ม� ที�เป็นศูนยก์ลางของตลาด

แถบภูมิภาคเอเชีย 

 

ขอ้มลูบนจอแสดงถึงขอ้มูลของจาํนวนเรือที�วา่งใน Pacific เสน้สีสม้พดูถึงจาํนวนเรือ เส้นสีนํ�าเงินพดูถึงขนาดของเรือ ตั�งแต่

เดือนมกราคม-เมษายน ���� จาํนวนเรือในตลาดลดลงอยา่งรวดเร็วเนื�องจากถูกนาํไปใชง้าน �ึ�งเป็นตวัเลขที�ยนืยนัไดว้า่อตัรา

ค่าระวางจะมีการปรับตวัสูงขึ�นเรื�อย� ทั�งนี�  ในปี ���� ดชันี BDI เติบโตขึ�น จาํนวนเรือที�วา่ง อยูล่ดลง และอตัราค่าระวางดี

ขึ�น เป็นสญัญาณบ่งชี�วา่ทกุอยา่งกาํลงัดีขึ�นในปี ���� 
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ความไม่สมดุลระหวา่งอุปสงคก์บัอปุทาน และการแขง่ขนัที�รุนแรงจากการที�สายเรือใหญ่กระจายกาํลงับรรทุกจากทั�วโลกเขา้

มาแขง่ขนัในภูมิภาคเอเ�ียที�มีการเติบโตทางเ�รษฐกิจเป็นอนัดบัหนึ�งของโลก ไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มฯ �ึ� งอิงทั�ง

กระแสการคา้โลก (ธุรกิจ SOC) และการคา้ในภูมิภาค (ธุรกิจ COC) ยอดขนส่งของธุรกิจ SOC หรือ ตูข้องคู่คา้สายเรือขา้ม

ทวปี มีจาํนวน ����� ลา้นทีอีย ูลดลงร้อยละ � จากปี ���� �ึ�งกลุ่มฯ ขนส่งได ้����� ลา้นทีอีย ูส่วนยอดขนส่งของธุรกิจ COC 

หรือตูสิ้นคา้ของกลุ่มฯ มีจาํนวน ����� ลา้นทีอีย ูเ�ิ�มขึ�นร้อยละ ��� จากปี ���� �ึ�งกลุ่มฯ ขนส่งได ้����� ลา้นทีอีย ู 

 

จาํนวนตูท้ ั�ง � ประเภทที�กลุ่มฯ ขนส่งในปี ���� มีจาํนวนรวม ����� ลา้นทีอีย ูเ�ิ�มขึ�นร้อยละ ��� จากปี ���� �ึ�งกลุ่มฯ ขนส่ง

ได ้����� ลา้นทีอีย ูอตัราการใชก้าํลงับรรทกุ (utilization) โดยเ�ลี�ยร้อยละ ���  

จากงบกาํไรขาดทนุของบริษทั ที�แสดงไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ผมจะขอรายงานแต่ละรายการดงันี�นะครับ 

 

กลุ่มฯ มีรายได ้ จาํนวน  �������� ลา้นบาท ในปี ���� ลดลงร้อยละ �� จากปี ���� �ึ�งกลุ่มฯ มีรายได ้จาํนวน  �������� ลา้น

บาท สาเหตหุลกัที�รายไดล้ดลงเนื�องจากคา่ระวางที�ปรับลดลง รายไดก้ารเดินเรือที�ลดลง จาํนวน ��� ลา้นบาท การขายระวาง

เรือกบัคูค่า้ที�ลดลง (Slot Revenue) ��� ลา้นบาท รายไดที้�ลดลงจากการที�บริษทัฯ ใหเ้ช่าเรือออกไปจาํนวน ��� ลา้นบาท  

 

ตน้ทุนการเดินเรือ   จาํนวน �������� ลา้นบาท ลดลงร้อยละ � จากปี ���� �ึ�งมีตน้ทุนการเดินเรือจาํนวน �������� ลา้นบาท   

สาเหตุหลกัที�ตน้ทุนการเดินเรือลดลงมาจากราคานํ� ามนัลดลงจาํนวน ��� ลา้นบาท  ตน้ทุนการบริหารจดัการกองเรือลดลง

จาํนวน �� ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในใหเ้ช่าเรือเขา้มาลดลงจาํนวน ��� ลา้นบาท  ในข�ะที�มีการเ�ิ�มขึ�นของตน้ทุนผนัแปร

จาํนวน ��� ลา้นบาท และการเ�ิ�มขึ�นของค่าตดัจาํหน่ายและค่าเสื�อมราคาจาํนวน ��� ลา้นบาท 

กลุ่มฯ มีผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน จาํนวน ���� ลา้นบาท เ�ิ�มขึ�นร้อยละ ���เทียบกับผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 

จาํนวน ���� ลา้นบาท ในปี ����  

 

กลุ่มฯ จดัใหม้ีการประเมินราคาเรือที�กลุ่มฯ เป็นเจา้ของทุกสิ�นปี โดยผูป้ระเมินอิสระเ�ื�อแสดงมูลค่ายติุธรรมตามมาตรฐาน

บญัชี  ปี ���� กลุ่มฯ มีผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเรือเดินทะเล จาํนวน ����� ลา้นบาท   

 

ในปี ����  กลุ่มฯ มีกาํไรจากการขายสินทรั�ยร์วม ���� ลา้นบาท ลดลงร้อยละ �� เทียบกบักาํไรจาํนวน  ���� ลา้นบาท ในปี 

���� เนื�องจากจาํนวนตูสิ้นคา้เก่าที�ขายไปลดลง ในปี ���� มีการขายตูสิ้นคา้เก่าจาํนวน ��� ตู ้(���� � ��� ตู)้ 

 

กลุ่มฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหารและค่าใชจ้่ายอื�น� จาํนวน ����� ลา้นบาท เ�ิ�มขึ�นจากปีก่อนหนา้ �ึ� งมีจาํนวน ����� ลา้น

บาท สาเหตหุลกัมาจากส่วนแบ่งผลขาดทนุจากการลงทุนของบริษทัยอ่ย และ คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 

 

กลุ่มฯ มีผลขาดทุนก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้จาํนวน ������� ลา้นบาท เทียบกบัผลกาํไรจาํนวน  ����� ลา้นบาท 

ในปี ���� 

 

กลุ่มฯ มีผลดาํเนินงานขาดทนุสุทธิหลงัภาษีเงินไดแ้ละส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย จาํนวน ������� ลา้นบาท เทียบกบัผลกาํไร  

จาํนวน ����� ลา้นบาท  ในปี ���� (หมายเหตุ�  ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย หมายถึง บริษทัยอ่ย ที� อาร์ �ี แอล ถือหุน้เกินร้อย

ละ �� แต่ไม่ถึง ร้อยละ��� �ึ�งในงบการเงินรวมจะแสดงมูลคา่ตามวธีิส่วนไดเ้สีย) 
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ในปี ����  กลุ่มฯ มี EBITDA จาํนวน ��� ลา้นบาท ลดลงร้อยละ �� เมื�อเทียบกบั EBITDA จาํนวน �,����� ลา้นบาท ในปี 

���� 

 

สินทรัพยร์วมของกลุ่มฯ ลดลงร้อยละ � จาก ��,��� ลา้นบาท  ในปี ���� เป็น ��,��� ลา้นบาท ในปี ����   

 

ในดา้นหนี�สิน  กลุ่มฯ มีหนี� สินเพิ�มขึ�นเลก็นอ้ย จาก �,��� ลา้นบาทในปี ���� เป็น �,��� ลา้นบาทในปี ����   

 

ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงร้อยละ �� จาก ��,��� ลา้นบาท ในปี ���� เป็น �,��� ลา้นบาท ในปี  ����  

  

 เมื�อจบการรายงานแลว้ นายสุเมธ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม โดยมีผูถ้ือหุน้ถามคาํถาม  และกรรมการ

ไดชี้�แจงดงัต่อไปนี�   

 

นายสมควร เธียระสรานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คาํถาม การที�สายเรือ Hanjin ลม้ละลายจะช่วยลด Supply หรือไม่ 

ตอบ Supply ไม่ลด จาํนวนเรือเท่าเดิมยกเวน้วา่จะมีการ scrape 

คาํถาม อู่ต่อเรือแดซุนเกือบลม้ละลายตอ้งปรับโครงสร้างธุรกิจ จะทาํใหเ้รือใหมใ่นตลาดลดลงหรือไม่  

ตอบ ราคาเรือจะถูกลง สาํหรับอูต่่อเรือแดซุนไดร้ับขา่ววา่รัฐบาลเกาหลีจะเขา้มาช่วยเหลือ 

คาํถาม Cosco ควบรวมกบั China Shipping จะทาํใหก้ลายเป็นสายเรือใหญ่อนัดบั � และรัฐบาลจีนไดใ้หก้ารสนบัสนุนใน

การซื�อท่าเรือสายเอเชีย-ยโุรป เป็นไปไดม้ั�ยวา่รัฐบาลจีนเห็นการฟื� นตวัของธุรกิจการเดินเรืออยา่งมีนยัสาํคญั 

ตอบ แน่นอน ทางการจีนเห็นความสาํคญัและเป็นนโยบายที�จะขยายเสน้ทางเดินเรือสายนี�  

คาํถาม เรือใหมที่�จะส่งมอบ � ลาํ จะช่วยลดตน้ทุนโดยรวมของเรือหรือไม่ 

ตอบ บริ�ทัฯ เลื�อนการรับมอบเป็นปี ���� 

คาํถาม ในระยะสั�น RCL จาํเป็นตอ้งเพิ�มทุนหรือไม่ 

ตอบ เบื�องตน้ยงัไม่มีโครงการ  

คาํถาม ถา้สถานการณ์ในเกาหลีเหนือแยล่ง จะมีผลกระทบกบั RCL หรือไม ่

ตอบ ถา้สถานการณ์แยล่ง ผลกระทบหลกั คือ ราคานํ�ามนั และการซื�อของกกัตุน 

คาํถาม อยากทราบมุมมองของผูบ้ริหารวา่การที�ดชันี SCFI อยูที่� ��� จุด ถือวา่เป็นจุดตํ�าสุดหรือยงั 

ตอบ เชื�อวา่ดชันีนี�ต ํ�ากวา่ตน้ทนุแลว้ไม่น่าจะลงตํ�ากวา่นี�  เนื�องจากไม่มีเหตุผลใดต่อจากนี� ที�ผูป้ระกอบการจะตดัราคา 

คาํถาม ไดย้ินจากสื�อว่าสายการเดินเรือจะแยใ่นรอบ �� ปี ถา้เป็นอย่างนี�ต่อไป RCL จะขายกิจการหรือมีการควบรวม

หรือไม่ 

ตอบ จากนี�ไปเรือจะแบง่เป็น � ประเภท คอื �� เรือใหญ่ที�วิ�งรอบโลก ��เรือเลก็ที�วิ�งในเอเชีย เมื�อเทียบกบัสายการบินก็มี � 

ประเภทเช่นกนั คือ �� เครื�องบินที�บินระยะไกล �� เครื�องบินแบบประหยดั คาดว่าเรือน่าจะแบ่งเป็นประเภทนี�

เช่นเดียวกนัในอนาคต ซึ�ง RCL มีจุดแขง็ในการเดินเรือแถบเอเชีย 

คาํถาม รายไดต้อ่ตู ้และ ตน้ทนุต่อตู ้เป็นเทา่ไหร่ 

ตอบ ตอ้งคาํนวณดูเพราะแต่ะละ service ไม่เท่ากนั 

คาํถาม  เรือจากคลองปานามาที�เขา้มาเอเชียมีจาํนวนเท่าไหร่ 
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ตอบ เรือจากคลองปานามาเขา้มาชั�วคราว เนื�องจาก�� เป็นเรือที�มีอายุ �� ไม่ได้ออกแบบมาเพื�อวิ�งในแถบเอเชีย ที�ไม่

เหมาะสมเพราะสินคา้ในเอเชียเป็นสินคา้หนกั �� กินนํ�ามนัเยอะ อยา่งไรก็ตาม ระหวา่งที�เรือเหล่านี�รอ scrape ก็นาํ

เรือมาวิ�งดีกว่าจอดทิ�งสมอ ขณะนี�  การต่อเรือใหม่มีประสิทธิภาพสูงกว่ามาก เรือที�วิ�งในคลองปานามา เป็นรุ่น 

����� ตู ้ซึ� งมีลกัษณะผอมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความกวา้งของคลอง แต่เรือที�วิ�งในเอเชียเป็นเรือที�มีลกัษณะอว้นซึ� ง

ขนสินคา้ได้เยอะ จะเห็นว่าในปีหนา้จะมีเรือเหล่านี� ถูก scrape มากขึ�น ซึ� งการต่อเรือใหม่ก็จะได้เรือที�มี

ประสิทธิภาพดีกวา่ 

 

นายนคร ภานุสิทธิกร ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 

คาํถาม ระบบการจดัการนํ�าอบัเฉาของเรือ (Ballast Water Management (BWM) Convention) มีผลต่อบริษทัอยา่งไร มีการ

จดัการไปเพียงแค ่��� 

ตอบ มีกฎขอ้หนึ� งสามารถทาํการผ่อนผนัได ้ซึ� งทางบริษทัฯ ไดข้อเลื�อนการติดตั�งออกไป ซึ� งบริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการ

ติดตั�งระบบอยา่งถาวรในกองเรือของ RCL จะมีผลในปี ���� ค่าใชจ่้ายเฉลี�ยต่อลาํอยูท่ี�ประมาณ ������� เหรียญ

สหรัฐ 

คาํถาม เรือมีอายเุฉลี�ยกี�ปี ถา้ตอ้งติดตั�งระบบการจดัการนํ�าอบัเฉาของเรือหรือซ่อมจะคุม้หรือไม่ 

ตอบ ทางบริษทัฯ มีการคาํนวณกรณีที�จะมีการลงทุน ขณะที�เรือเขา้อู่จะมีการคาํนวณเป็นรายวนั คิดออกไปอีก �-� ปี ถา้

คาํนวณแลว้วา่สามารถทาํกาํไรไดก้จ็ะติดตั�ง ถา้ไมไ่ดก็้จะพจิารณานาํไป scrape เรืออายเุฉลี�ยขณะนี�อยูท่ี� �� ปี 

คาํถาม บริษทัอื�นที�มีขนาดเรือและวิ�งอยูใ่นเอเชียเหมือน RCL เป็นไปไดห้รือไม่วา่บริษทัเหล่านั�นจะไม่มีเงินทุนและนาํเรือ

ไป scrape จะทาํให ้demand ลดลงหรือไม่ 

ตอบ ก็เป็นไปได ้ส่วนใหญ่เป็นเรือ conventional ซึ�งเป็นเรือขนาดเลก็ เรือ container นอ้ยมากที�จะนาํไป scrape 

คาํถาม เรือขนาด panamax คือเรือขนาดเท่ากบั RCL ใช่หรือไม่ 

ตอบ เรือ RCL มีขนาด ���-����� ตู ้

คาํถาม เรือ conventional คือเรือแบบใด 

ตอบ เป็นคนละตลาดกนั RCL บริหารจดัการเรือ container (เรือตู)้ ส่วนเรือ conventional เป็นเรือเก่า หากมีการบงัคบัใช้

ระบบการจดัการนํ�าอบัเฉาของเรือ คาดวา่คงมีการวางแผนนาํเรือ conventional ไป scrape ก่อนมีผลบงัคบัใช ้

คาํถาม อีก � ปี จะมีกฎหมายใหใ้ชน้ํ�ามนักาํมะถนัตํ�า จะมีผลกระทบ RCL อยา่งไร 

ตอบ กฎหมายนี�จะถูกใชภ้ายใน �-� ปีแต่ประเทศจีนบงัคบัใชแ้ลว้ ทั�งนี�  เรือ RCL ที�วิ�งไปประเทศจีนจะมีการเปลี�ยนเป็น

นํ� ามนักาํมะถนัตํ�า นํ� ามนัประเภทนี�ทาํใหก้ารเผาผลาญดีขึ�น เครื�องยนต�สะอาดขึ�นและไม่ทาํใหเ้ครื�องยนต�เสียหาย 

แต่คา่ใชจ่้ายก็สูงขึ�นเช่นกนั 

คาํถาม ดชันีคา่ระวางควรอยูที่�เท่าใดจึงจะเป็นจุดคุม้ทุนที�หกัค่าเสื�อมแลว้ 

ตอบ  ดชันีคา่ระวางในระดบัหนึ�งอาจจะคุม้ทนุ แต่ขณะเดียวกนัถา้ราคานํ�ามนัสูงขึ�น บริษทัฯ ก็สามารถขาดทุนได ้หรือถา้

ราคานํ�ามนัลดลง บริษทัฯ กส็ามารถมีกาํไรเพิ�ม 

คาํถาม บริษทัฯ มีประมาณการเฉลี�ยไวห้รือไม่ 

ตอบ บริษทัฯ มีการกาํหนด margin ไว ้ถา้สามารถทาํไดต้ามที�ตั�งไวก้จ็ะมีกาํไร การกาํหนด margin ดีกวา่การกาํหนดตาม

ดชันีคา่ระวางพราะถา้นํ�ามนัราคาสูงก็อาจขาดทุน 

คาํถาม อยากใหข้ยายความเรือที�มาจากปานามา 

ตอบ เรือปานามาเป็นเรือผอมซึ�งบรรทกุสินคา้ไดไ้มเ่ยอะ ที�มีลกัษณะผอมเนื�องจากออกแบบมาเพื�อใหผ้่านคลองปานามา

ได้ ส่วนสินคา้ที�ขนเป็นสินคา้เบา แต่สินคา้ในเอเชียเป็นสินคา้หนกั ขณะนี� เรือปานามาที�ยงัไม่นาํไป scrape 
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เนื�องจากอูย่งัไม่วา่ง ในปี ���� คาดการณ์วา่จะมีเรือที� scrape จาํนวน ���,��� ตู ้ซึ� งอาจจะมากกวา่นี�  อู่ที�รับมีแคที่�

อินเดียและปากีสถาน ซึ�งก็ตอ้งดูราคาดว้ย ถา้ราคาแพงก็จะมีเรือไป scrape เยอะ ถา้ราคาตํ�าก็นาํเรือมาวิ�งก่อน ทั�งนี�  

เชื�อวา่เรือที�ต่อใหม่จะมีประสิทธิภาพสูงกวา่มาก 

คาํถาม เรือปานามาจะลดลงหรือไมห่ากนาํไป scrape 

ตอบ เรือจะลดลงเรื�อย� กต่็อเมื�อมีการ scrape เยอะ แต่จะกลบัไปวิ�งที�คลองปานามาอีกหรือไม่นั�นขึ�นอยูก่บัค่าผา่นคลอง

ดว้ย ขณะนี�คา่ผา่นคลองยงัไม่ลด แตห่ากอนาคตมีความตอ้งการมากขึ�นก็อาจจะมีการลดคา่ผา่นคลอง 

 

วาระที� 3:   ค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจาํปี 2559 

ดร.จาํลอง อติกลุ รายงานวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี ���9 คณะกรรมการบริษทัฯ  มีจาํนวน  9 คน 

กรรมการบริษทัฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดป้�ิบตัิหนา้ที�ตลอดปี ���9  สมควร

ไดรั้บค่าตอบแทนมาตรฐานรายปี รวมทั�งสิ�น  5,533,333.33 ลา้นบาท เป็นไปตามหลกัเกณ�์ที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อ

หุน้ ครั� งที� �� เมื�อวนัที� �� เมษายน ����  ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข � ซึ� งไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้พร้อมกบั

คาํบอกกล่าวเรียกประชุม และไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการฯ เป็นรายบุคคลในรายงานประจาํปี ���9 ภายใตห้วัขอ้ “การ

กาํกบัดูแลกิจการ”     

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการฯ  เปรียบเทียบกบัผล

สาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการฯ ประจาํปี ���6 ที�ไดด้าํเนินการสาํรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และมี

ความเห็นวา่ คา่ตอบแทนมาตรฐานตามที�ไดร้ับอนุมติัเมื�อปี ���� เป็นจาํนวนที�เหมาะสมหากเทียบกบัความรู้ ความสามารถ 

และขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทัฯ ทั�งนี�  กรรมการ อาร์ ซี แอล ไดรั้บค่าตอบแทนมาตรฐาน หรือ

คา่ตอบแทนประจาํเพียงอยา่งเดียว และเป็นรายปีหลงัจากบริษทัฯ รายงานผลประกอบการต่อผูถื้อหุน้แลว้    กรรมการบริษทั

ฯ และกรรมการชุดยอ่ยไม่ไดรั้บเบี�ยประชุม นอกจากค่าตอบแทนประจาํรายปี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

มิได้พิจารณาเสนอสิทธิประโยชน์อื�น�  เพิ�มเติมให้กับกรรมการบริษทัฯ  ด้วยเห็นว่าผลประกอบการของบริษทัฯ ไม่

เอื�ออาํนวย 

 เมื�อจบรายงานแลว้ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติม  

 ที�ประชุมรับทราบรายงานคา่ตอบแทนกรรมการฯ ประจาํปี 2559 

 

วาระที� 4: พจิารณาอนุมตัิงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี �ิ�น�ุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 

 ดร.จาํลอง อติกลุ ขอใหที้�ประชุมพิจารณางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  ����  ที�

ผ่านการรับรองของผูส้อบบญัชี และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นไดพ้ิจารณาล่วงหนา้ ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี 

2559 ซึ�งส่งพร้อมใหก้บัคาํบอกกล่าวเรียกประชุม และเปิดโอกาสใหผู้ป้ระชุมซกัถาม ไมมี่ผูถ้ือหุน้ซกัถามเพิ�มเติม 

มติที�ประชุม ผูถื้อหุน้จาํนวน 84 ราย ใชสิ้ทธิออกเสียง 437,559,155 เสียง 

เห็นดว้ย 437,559,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

 ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปีสิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 

2559  
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วาร���� 5: พจิารณาอนุม�ัิ��จ�า���ิน�ัน����า�รั����าร��า�นิน�าน�ร�จ�า��  �ิ�น�ุ�วนั��� 31 ธันวาคม 2559  

 

ดร.จาํลอง อติกลุ อา้งถึง รายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี ��59 ที�ไดแ้จง้ใหที้�ประชุมรับทราบแลว้ในวาระที�  �        

วา่บริษทั� มีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิจาํนวน�,��� ลา้นบาทนั�น  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั�  ครั� งที� � � ����  เมื�อ

วนัที� �� กมุภาพนัธ์  ����  ไดม้ีมติใหง้ดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ

ใหเ้สนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั ทั�งนี�  นโยบายการจ่ายเงินปันผลและขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี  ���� -

���� แสดงไวใ้นเอกสารแนบหมายเลข �  ซึ�งส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้พร้อมคาํบอกกลา่วเรียกประชุม   

    เมื�อจบการรายงานแลว้ ดร.จาํลอง อติกลุ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถาม  ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติม 

 

มติที�ประชุม ผูถื้อหุน้จาํนวน �� ราย ใชสิ้ทธิออกเสียง ���,���,��� เสียง 

เห็นดว้ย 437,559,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

    ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอก�ันท ์อนุมติังดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี สิ�นสุดวนัที�       

31 ธนัวาคม 255� 

 

วาร���� 6: พจิารณา���อ��ั��คณ��รรม�าร��น�รรม�าร���ออ��ามวาร� 

 

ดร.จาํลอง อติกุล ไดแ้จง้ผูถื้อหุ้นถึง ขอ้บงัคบัของบริษทั� ขอ้ �� ว่า ในการประชุมสามญัประจาํปี กรรมการ

จาํนวนหนึ�งในสาม ตอ้งออกจากตาํแหน่ง และกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งนั�น จะเลือกตั�งใหรั้บตาํแหน่งอีกวาระก็ได ้ดงันี�   

สาํหรับปี ���� นี�  มีกรรมการที�ออกตามวาระ � ราย ไดแ้ก่ 

1) นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์                   กรรมการ 

    �)     นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด        กรรมการ 

           �)  นายวเิศษ จูภิบาล                       กรรมการอิสระ                    

ตามที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั�  ครั� งที� � � ���� เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ์ 25�� ไดพ้ิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และมีมติใหเ้สนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั�งกรรมการขา้งตน้กลบัเขา้รับ

ตาํแหน่งต่อไปอีกวาระ จาํนวน � ราย ดงันี�  

 

 

1) นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์                             กรรมการ 

    �)  นายฮาร์ทวคิ ชูลส์ เอคการ์ด      กรรมการ 

           �)  นายวเิศษ จภิูบาล                      กรรมการอิสระ                    

 

ขอ้มูลเบื�องตน้ของกรรมการที�ครบวาระตอ้งออกจากตาํแหน่งและไดรั้บการเสนอชื�อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีก

วาระ มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบหมายเลข  �  ซึ� งได้ส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าพร้อมคาํบอกกล่าวเรียกประชุม ที�



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 256120

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณากรรมการและผูไ้ด้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการใหม่แลว้ มี

คุณสมบติัครบถว้นสาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ  และตามนิยามกรรมการอิสระ ทุกท่านเป็นผูมี้ความรู้  ประสบการณ์ 

และความชาํนาญในสาขาต่างๆ  อนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่ม เมื�อจบการรายงานแลว้ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นได้

ซกัถาม ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถามเพิ�มเติม จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติเป็นรายบคุคล ปรากฎดงันี�  

 

6.1  นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์

มติที�ประชุม ผูถื้อหุน้จาํนวน 84 ราย ใชสิ้ทธิออกเสียง 437,559,155 เสียง 

เห็นดว้ย 437,559,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

6.2  นายฮาร์ทวคิ ชูลส์ เอคการ์ด 

มติที�ประชุม ผูถื้อหุน้จาํนวน 84 ราย ใชสิ้ทธิออกเสียง 437,���,��� เสียง 

เห็นดว้ย 437,385,255 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.96 

ไม่เห็นดว้ย 173,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

6.2  นายวเิศษ จูภิบาล                

มติที�ประชุม ผูถื้อหุน้จาํนวน 84 ราย ใชสิ้ทธิออกเสียง 437,���,��� เสียง 

เห็นดว้ย 437,385,245 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 

ไม่เห็นดว้ย 173,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

ดร.จาํลอง อติกลุ ไดส้รุปวา่ ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเอก�นัทเ์ลือกให ้นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์เป็นกรรมการ และ

ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกให ้นายฮาร์ทวคิ ชูลส์ เอคการ์ด 

เป็นกรรมการ  และนายวเิศษ จูภิบาล เป็นกรรมการอิสระฯ    

ดร.จาํลอง อติกุล ไดข้อบคุณผูถื้อหุ้นที�ใหค้วามไวว้างใจดว้ยการเลือกตั�งกรรมการกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งและ

กรรมการใหมท่าํหนา้ที�แทนกรรมการที�ครบวาระ ในปี 25�� นี�  คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน 

กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร � ท่าน และกรรมการบริหาร � ท่าน รวม 8 ท่าน   

 

�า�ะ�ี� 7: ���า��าแ�่��ั���ู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 

 

ดร.จาํลอง อติกลุ อา้งถึงที�ประชุมผูถื้อหุน้ตามมติในการประชุมครั� งที� �� เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� แต่งตั�ง

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช และคณะจากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  

สาํหรับระยะเวลาตั�งแต่วนัที� � มกราคม ���� ถึงวนัที� �� ธนัวาคม ���� และอนุมติัคา่สอบบญัชีจาํนวน �.��� ลา้นบาทนั�น  

ในปี  ���� คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอนางณั�สรัคร์ สโรชนันท์จีน และคณะจาก

สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับระยะเวลาตั�งแต่วนัที� � มกราคม  ���� ถึงวนัที� �� 
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ธนัวาคม ���� ซึ�งที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� �/���� เมื�อวนัที� �� กมุ�าพนัธ์ ���� มีมติเห็นชอบตามการพจิารณา

ของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอที�ประชุมผูถ้ือหุน้ แต่งตั�งนางณัฐสรัคร์ สโรชนนัทจี์น  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขที� ���� หรือนายชยัยทุธ องัศุวิทยา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� ���� จาก สาํนกังาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับระยะเวลาตั�งแต่วนัที� � มกราคม ���� ถึงวนัที� �� ธนัวาคม ���� โดยคนใดคนหนึ�งใน

สองคนดงักล่าว เป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ ในนามของสาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท  

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าว ขา้งตน้ไม่สามารถป�ิบติัหนา้ที�ได ้ใหส้าํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จดัหา

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคนอื�นของสํานกังานทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทน

ผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ทั�งนี�  ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั�น ไมมี่ความสมัพนัธ์ และ/หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทั

ยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และไม่ไดส้ังกดัสํานกังานเดียวกนักบัผูส้อบ

บญัชีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 

คา่สอบบญัชีสาํหรับปี ���� มีจาํนวนเท่ากบัค่าสอบบญัชีปี ���� ดงัมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข � 

ซึ�งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้พร้อมคาํบอกกล่าวเรียกประชุม สรุปไดด้งันี�  

 

- คา่ตรวจสอบงบบญัชีการเงินประจาํปี สิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ����               ���,���   บาท 

- คา่สอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส  รวม � ไตรมาส    789,000  บาท 

- คา่สอบทานงบการเงินรวมในสกลุเงินเหรียญสหรัฐรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส 120,000   บาท 

                                              รวมทั�งสิ�น                           �,���,���   บาท 

  

เมื�อจบการรายงานแลว้  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถาม ไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติม จึงใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน

เสียง โดยมีคะแนนเสียงดงันี�   

 

มติที�ประชุม ผูถื้อหุน้จาํนวน 84 ราย ใชสิ้ทธิออกเสียง 437,559,155 เสียง 

เห็นดว้ย 437,559,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

     

       ที�ประชุมมีมติคะแนนเสียงเอก�นัท ์อนุมติัแตง่ตั�งนางณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขที� ����  หรือนายชยัยทุธ องัศุวิทยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� ���� จากสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับระยะเวลาตั�งแต่วนัที� � มกราคม ����  ถึงวนัที� �� ธนัวาคม ���� โดยคนใดคนหนึ�งใน

สามคนดงักล่าวเป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ ในนามของสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได ้ ในกรณีที�

ผูส้อบบญัชีดงักล่าว ขา้งตน้ไม่สามารถป�ิบติัหนา้ที�ได ้ใหส้าํนกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�น

ของสาํนกังานทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้โดยมีค่า

สอบบญัชีทั�งสิ�น �.��� ลา้นบาท 

 

เมื�อจบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ทั�งหมดแลว้ จากนั�น มีผูถื้อหุน้ถามคาํถาม และไดชี้�แจงดงัต่อไปนี�   
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นายเ�รียง�มล �ีร�ศ��ดิ��ส�� ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คาํถาม � สายเรือที�รวมตวักนัมีสิทธิในการกาํหนดคา่ระวางหรือไม่ และใชพ้ื�นฐานใดในการกาํหนดราคา 

ตอบ ถา้รวมตวักนัจาํนวนสินคา้และเรือจะมากขึ�น โดยทั�วไปถา้สินคา้มากขึ�นก็จะใชเ้รือใหญ่ เช่น สายเรือใหญ่ของญี�ปุ่น

มีเรือวิ�งจากกรุงเทพไปญี�ปุ่ นอาทิตยล์ะ � เที�ยว � บริษทัรวมกนัก็ � เที�ยว ค่าระวางอาจลดลงประมา� ��-��� เมื�อ

เทียบกบัตน้ทุน อยา่งไรก็ตาม เรือใหญ่ไม่สามารถเขา้กรุงเทพได ้ตอ้งจอดที�แหลมฉบงัซึ� งจะทาํใหมี้เรือเขา้มามาก

ขึ�น โดยสินคา้บางส่วนที�จะขนเขา้กรุงเทพสามารถขนได้ � วิธี คือ �� ทางรถไ� ��ทางเรือ ดงันั�น นี�คือสิ�งที�จะ

เปลี�ยนแปลง  

คาํถาม คา่ระวางเรือกาํหนดมาจากอะไร � สายเรือที�รวมตวักนัมีบทบาทอยา่งไร 

ตอบ ��อุปสงค-์อุปทาน ��ตน้ทุน การใชก้ลยทุธราคาตํ�ากวา่ตน้ทุนไม่มีใครทาํแลว้เพราะเมื�อก่อนมี �� สายเรือที�แข่งกนั

ตดัราคาใหต้ ํ�ากวา่ตน้ทุน เนื�องจากเวลาต่อรองในการควบรวมตอ้งบอกวา่บริษทัไหนมีสินคา้เท่าไหร่ ใครมีสินคา้

เยอะกวา่ไดเ้ปรียบเพราะมีอาํนาจในการตอ่รองมากกวา่  

คาํถาม � สายเรือเป็นกรรมการในการกาํหนดราคาค่าระวางหรือไม่ 

ตอบ กาํหนดไดเ้ฉพาะในสายเรือของตวัเอง การรวมตวักนันั�นเป็นการร่วมมือทางการปฏิบติัการ แต่การร่วมมือกนัใน

การฮั�วราคาเป็นสิ�งผิดกฎหมาย มีโทษทั�งทางแพง่และอาญา 

 

นายวรพงศ์ ลาดเสนา ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 

คาํถาม RCL มียอดขนส่ง ��������� ทีอีย ูในปี ���� บริษทัฯ มีการวางแผนสาํหรับปี ���� หรือไมว่า่จะเติบโตเท่าใด 

ตอบ คาดวา่มากขึ�น ซึ�งจาํนวนตูท้ี�ขนขึ�นอยูก่บัวา่คุม้หรือไม ่ถา้คุม้ก็ขนถา้ไม่คุม้ก็ไม่ขน ขึ�นอยุก่บัตลาดดว้ย 

คาํถาม ในปี 2559 รายไดค้่าระวางเฉลี�ย USD160/teus และมีตน้ทุนเฉลี�ยอยู่ ที� USD170/teus ตน้ทุนเฉลี�ยรวมค่านํ� ามนั

หรือไม่ 

ตอบ รวมแลว้ 

 

นายดสิุต บุดดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คาํถาม ตน้ทุนลดลงมาที� ��� มาจากสาเหตุใด และในปี ���� บริษทัฯ มีแผนลดตน้ทนุอยา่งไรบา้ง  

ตอบ   มีปัจจยัหลายอยา่ง ปัจจยัหลกั คือ utilization ถา้ utilization สูงขึ�นจะทาํใหต้น้ทุนลดลง ซึ� งเป็นหวัใจสําคญัในการ

ทาํธุรกิจวา่ทาํอยา่งไรใหมี้ utilization สูงสุด โดยการคดัสรรสินคา้ที�มี margin สูง  

คาํถาม ปัจจบุนั utilization ใกลค้ียงกนักบัปีที�แลว้หรือไม่ 

ตอบ  ดีขึ�น 

คาํถาม ถา้ตวัเลข Index Intra Asia อยูท่ี� ��� RCL จะยงัขาดทุนอยูห่รือไม่ 

ตอบ กาํลงัรอตวัเลข 

คาํถาม แนวโนม้การใชเ้รือที�ใหญ่ขึ�นที� ������-������ ตู ้จะมีผลกระทบเสน้ทางเดินเรือของ RCL หรือไม่ 

ตอบ ขึ�นอยูก่บัวา่จะมีเรือใหญ่มาแวะที�เอเชียหรือไม ่อยูท่ี�การบริหารจดัการไมมี่อะไรตายตวั 

คาํถาม ราคาต่อเรือสูงขึ�นเพราะเหตใุด และขึ�นกี�เปอร์เซ็นต ์

ตอบ  ราคาต่อเรือไมขึ่�น ราคาที�ขึ�นคอืราคาเช่าเรือซึ�งขึ�นอยูก่บัขนาดเรือ ถา้ขนาดเรือที�มีความจาํเป็นราคาเช่าจะสูง ตรงกนั

ขา้มถา้เรือที�ไม่จาํเป็นราคากส็ามารถลงได ้

คาํถาม   บริษทัฯ มีกลยทุธ์อยา่งไรในการแกปั้ญหาในปี ���� 
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ตอบ  �. บริษทัฯ ไดมี้การเพิ�มระบบ IT ซึ�งมีประสิทธิ�าพสูงในการคดัเลือกสินคา้วา่ตูไ้หนใหร้าคาดีที�สุด �.พิจารณาเรือ

เก่านาํไป scrape ขณะเดียวกนัหากตอ้งต่อเรือใหมก็่คงตอ้งต่อเพื�อใหตู้มี้ความทนัสมยัมากขึ�น 

คาํถาม ถา้มีการ scrape ไม่ตอ้งคาํนวณคา่เสื�อมใช่หรือไม่ 

ตอบ เรือเก่ามีค่าเสื�อมนอ้ยมาก การประเมินมูลคา่เรือถา้ราคาเรือสูงตวัเลขจะถกู ซึ�งไตรมาส � ปีนี�  ราคาก็สูงกวา่ปีที�แลว้ 

คาํถาม เป็นไปไดห้รือไม่ที� RCL จะไปทาํตลาดที�จีน 

ตอบ บริษทัฯ มีส่งสินคา้จากจีนไปสิงคโ์ปร์ ทั�งนี�  ก็ขึ�นอยูก่บัอุปสงค-์อุปทาน ถา้ดีมากเรือที�วิ�งที�อื�นก็จะเขา้มาทาํตลาด

ดว้ย บริษทัฯ ไม่สามารถนาํเรือไปวิ�งระหวา่งเมืองที�จีนไดต้อ้งเป็นเรือสญัชาติจีนเท่านั�น  

คาํถาม คา่ระวางเสน้ทางเซี�ยงไ�-้จีน ลดลงเพราะเหตุใด 

ตอบ การแขง่ขนั 

คาํถาม อยากใหใ้ส่โครงสร้างตน้ทนุไวใ้นรายงานประจาํปี 

ตอบ รับไวพิ้จารณา 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติม ดร.จาํลอง อติกลุ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 3� 

ประจาํปี 25�� เวลา 12.16 น. 

 

 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 

 

 

_______________________ 

ดร. จาํลอง  อติกลุ 

 

 

เลขานุการบริษทั 

 

 

_______________________ 

นางสุพร  อาํนวยพรรณ 
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����������������  � 

�อก�ารประกอบ�าระที�  3 ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี ���� แ�ะ ���� 

 

       ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 26 เมื�อวนัที� �� เมษายน 2548 ได้อนุมตัิหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการผูกพนักบั

กาํไรสุทธิของบริษทัฯ ดงันี�  

1. กรณีผลประกอบการของบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท ให้ใช้โครงสร้าง“ค่าตอบแทน

มาตรฐาน” ตามที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมสามญัประจาํปี ครั� งที� �� เมื�อ 30 เมษายน 2547     

2. หากผลประกอบการของบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเกินกวา่ 1,000 ลา้นบาท ใหเ้พิ�มคา่ตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 

ของกาํไรส่วนที�เกิน 1,000 ลา้นบาทแรก โดยให้กรรมการตาํแหน่งต่างๆ ได้รับตามสัดส่วนที�กาํหนดไวใ้น “ค่าตอบแทน

มาตรฐาน”  

3. ใหใ้ชห้ลกัเกณฑข์า้งตน้ สาํหรับผลประกอบการตั�งแตปี่ 2547 เป็นตน้ไป 

  

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� �� เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� คณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 8 คน ณ 

สิ�นสุดปี ���� คณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 8 คน บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานกาํไรสุทธิ ��� ลา้นบาท ดงันั�น 

คา่ตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งตน้ จะปรากฏรายละเอียดดงันี�   

 

 มีการมอบหมายภารกิจเพิ�มเติมในเรื�องธรรมาภิบาลใหก้บัคณะกรรมการสรรหา กาํหนดคา่ตอบแทนและธรร

มาภิบาล ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัจ�งมีมติอนุมติัเพื�อเสนอปรับเพิ�มคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี ���� สาํหรับ

คณะกรรมการชุดดงักล่าว ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�ออนุมติั  ดงันั�นค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งตน้ จะ

ปรากฏรายละเอียดดงันี�  

 
 

 
 

2561 2560 2559
คา่ตอบแทน

มาตรฐาน (บาท)

คา่ตอบแทน

มาตรฐาน (บาท)

คา่ตอบแทน

มาตรฐาน (บาท)

ประธาน 1,000,000              1,000,000              1,000,000              

กรรมการผูจ้ัดการ 800,000                 800,000                 800,000                 

กรรมการ (ต่อท่าน) 400,000                 400,000                 400,000                 

กรรมการตรวจสอบ 

(ต่อท่าน)
300,000                 300,000                 300,000                 

กรรมการสรรหา 

กําหนดค่าตอบแทน

และธรรมาภบิาล 

(ต่อท่าน)

150,000                 100,000                 100,000                 

ตําแหน่ง
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ตั้งแต่ปี 2559 มีกรรมการ 1 คน ลาออกจากต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2559 และยงัไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
แทนต าแหน่งในปี2560   
ประธานกรรมการ / กรรมการบริษทัฯ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ไดรั้บค่าตอบแทนมาตรฐานส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีตลอดปี (ม.ค. - ธ.ค. 
2560) 
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนมาตรฐานใหก้รรมการเป็นรายบุคคลไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2560 หวัขอ้ 

“รายงานการก ากบัดูแลกิจการ” ขอ้ 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”  
 

เอกสารแนบหมายเลข  3 

เอกสารประกอบวาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 
 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของบริษทัฯ  

และบริษทัยอ่ย การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 

 คณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่บริษทัฯ  

มีก าไรพอสมควร พอท่ีจะท าเช่นนั้น เม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ จะรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุม    

คราวต่อไป 

 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิจ านวน 533 ลา้นบาท จึงพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2560 จากก าไรสะสม 

ข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลส าหรับรอบปีบัญชี 2558-2560 

 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 2560 2559 2558 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) 533 (1,376) 442 
จ านวนหุน้ 828,750,000 828,750,000 828,750,000 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.10 งดจ่าย 0.05 
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 82,875,000 งดจ่าย 41,437,500 
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล 15.54% งดจ่าย 9.38% 
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ในระหวา่งปี ���� กรรมการ � คน ลาออกจากตาํแหน่งเมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ไม่มีการแต่งตั�งกรรมการเพิ�มใน

ปี����   

ประธานกรรมการ / กรรมการบริษทัฯ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา 

กาํหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล ไดรั้บคา่ตอบแทนมาตรฐานสาํหรับการป�ิบติัหนา้ที�ตลอดปี (ม.ค. - ธ.ค. 

����) 

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนมาตรฐานใหก้รรมการเป็นรายบคุคลไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี ���� หวัขอ้ 

“รายงานการกาํกบัดูแลกิจการ” ขอ้ � “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”  

 

เอกสารแนบหมายเลข  � 

เอกสารประกอบวาระที� � พจิารณาอนุมติัจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานสิ�นสุด 31 ธันวาคม 25�� 

 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของบริษทัฯ  

และบริษทัยอ่ย การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถ้ือหุน้ �ึ�งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 

 คณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั� งคราว เมื�อเห็นวา่บริษทัฯ  

มีกาํไรพอสมควร พอที�จะทาํเช่นนั�น เมื�อไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ จะรายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุม    

คราวตอ่ไป 

 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิจาํนวน �3� ลา้นบาท จึงพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานสิ�นสุด 

�� ธนัวาคม ���� จากกาํไรสะสม 

ข้อมูลเปรียบเทยีบอัตราการจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปีบญัชี 2558-2560 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 25�� 2559 ���� 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) ��� (�,���) ��� 

จาํนวนหุน้ 828,750,000 828,750,000 828,750,000 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.10 งดจ่าย 0.�� 

รวมเงินปันผลจ่ายทั�งสิ�น (บาท) 82,875,000 งดจ่าย ��,���,�00 

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ��.�4% งดจ่าย �.��% 
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เอกสารแนบหมายเลข  4 

����าร�ระ���วาระ���  �  ���าร�า����������รรม�าร����รรม�าร��������ามวาระ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที� 29 กาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจาํปีทกุครั� ง กรรมการจาํนวนหนึ�งในสาม

ตอ้งออกจากตาํแหน่ง และกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งนั�น จะเลือกตั�งใหเ้ขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้โดยในปี 256� นี� มีกรรมการ

ที�ตอ้งออกจากตาํแหน่ง � ราย ดงันี�  

1. ดร.จาํลอง  อติกลุ   ประธานกรรมการ 

2. นายอมรศกัดิ�   นพรัมภา   กรรมการอิสระ 

3. นายสุเทพ  ตระนนัทสิน   กรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหา กาํหนดคา่ตอบแทนและธรรมาภิบาล ไดพ้ิจารณาเสนอรายชื�อกรรมการที�ออกตามวาระต่อที�

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� � / 25�1 เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ์ 25�� เพื�อเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 39 

ขอใหเ้ลือกตั�งกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเขา้รับตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ดงันี�  

1. ดร.จาํลอง  อติกลุ   ประธานกรรมการ 

2. นายอมรศกัดิ�   นพรัมภา   กรรมการอิสระ 

3. นายสุเทพ  ตระนนัทสิน   กรรมการ 

 

  

 บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่กรรมการทั�ง � รายมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.

���� คุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ นิยามกรรมการอิสระ และเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเลือกตั�งกรรมการที�ออกตามวาระจาํนวน 3 รายกลบัเขา้รับตาํแหน่ง

กรรมการของบริษทัฯ อีกวาระ  

 

ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูถ้ือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� และเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการใน

ระหวา่งวนัที� �� พ�ศจิกายน  – �� ธนัวาคม ���� เมื�อถึงกาํหนด ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการ 
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ข้อมูล�บ��องต้นของกรรมการท���รบกาํหน�ต้องออกตามวาระ�ละ��้รับการ�สนอช��อกลับ�ข้า�ํารงตํา�หน�ง�หม� 

 

 

ช��อ ดร.จาํลอง อติกลุ 

�สนอ�ต�งตั�ง�ป� น ประธานกรรมการ 

อายุ                                                  7�   ปี 

สัญชาติ ไทย   

วุฒิการศึกษา - ปริญญาเอก วางแผนภาคและ เมือง Cornell University, USA 

 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University ofAuckland, New Zealand  

 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington, New Zealand 

 

หลกัสูตรอบรม - หลกัสูตร DirectorAccreditationProgram รุ่นที�55/2006 สมาคมส่งเสริม  

  สถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 - หลกัสูตร Director CertificationProgram รุ่นที�77/2006 สมาคมส่งเสริม 

  สถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 - หลกัสูตร Role of the ChairmanProgram รุ่นที�26/2011 สมาคมส่งเสริม 

  สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

ประสบการณ์การทาํงาน - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

 - กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย 

 - กรรมการ บมจ. ปนูซีเมนตน์ครหลวง  

 - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สภาสถาบนับณัฑิต พฒันบริหารศาสตร์  

 - กรรมการ กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความ เสี�ยง 

บมจ. 

  ธนาคารกรุงไทย 

 - กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั กรุงไทย แอก ซ่า  

  ประกนัชีวติ จาํกดั  

 - กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  

 - กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ตํา�หน�ง�นบริษัท��ทะ�บ�ยนอ��น ไม่มี  

 

ตํา�หน�ง�นก�ิการอ��น ไม่มี        

(ท���ม��ช�บริษัท��ทะ�บ�ยน�       
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การดํารงตําแหน่งในกิจการ ไม่มี   

ที�แข่งขัน�เกี�ยวเนื�องกับ                        

ธุรกิจของบริษัทฯ ที�อาจทําให้ 

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี   

�� วันที� �� ธ�ค���) 

 

ผลงานปี  25�� - ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในปี 2560 และใหข้อ้คิดเห็นในการเป็นองค ์

   แห่งความยั�งยนืและหลกัการบริษทัธรรมาภิบาล 

 

จํานวนปีที�เคยดํารงตําแหน่งกรรมการ �2 ปี 

 

การเข้าร่วมประชุม - การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในปี 25�� จาํนวน � ครั� ง 

  เป็นวาระปกติ 4 ครั� ง / วาระพเิศษ � ครั� ง 

 - ร่วมประชุม � ครั� ง (วาระปกติ 4 ครั� ง / วาระพเิศษ � ครั� ง) 
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แก้ไขประวัติกรรมการหน้า 30 

 

ชื่อ                                      นายอมรศักดิ์  นพรัมภา                                               

เสนอแต่งตั้งเป็น  กรรมการอิสระ 

อายุ                                                        73  ปี 

สัญชาติ                                 ไทย 

วุฒิการศึกษา                       - เนติบัณฑิตอังกฤษ สํานัก Lincoln’s Inn, London  

 - เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  

 - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399) 

 

หลักสูตรอบรม  - หลักสูตร Director CertificationProgram รุ่นที่30/2003 สมาคมส่งเสริม 

   สถาบันกรรมการบริษัทไทย  

  - หลักสูตรAudit CommitteeProgram รุ่นที่23/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

   กรรมการบริษัทไทย  

  - หลักสูตร Role of Compensation CommitteeProgram รุ่นที่9/2009 สมาคม 

  ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

  - หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่31 

  - หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่7 

 

ประสบการณ์การทํางาน                 - รองอธิบดีกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม  

  - อธิบดีกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม  

  - กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหากําหนด 

ค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากรบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

  - ประธานกรรมการบริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จํากัด  

  - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

  - ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์อยุธยา 

 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ประธานกรรมการ บริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

 

ตําแหน่งในกิจการอื่น                           ไม่มี 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)              

 

การดํารงตําแหน่งในกิจการ ไม่มี   

ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ                        

ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทําให ้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี 

(ณ วันที่ 31 ธ.ค.59) 
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ผลงานปี  2560 - ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ประชุมกรรมการตรวจสอบ 

ประชุมกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลในปี 2560 

และความข้อคิดเห็นการสรรหา 

กรรมการและประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการและกรรมการความเพื่อควา

มโปร่งใสและหลักการธรรมาภิบาลบริษัท 

 

จํานวนปีที่เคยดํารงตําแหน่งกรรมการ 20 ปี 

 

การเข้าร่วมประชุม - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี  2560 จํานวน 6 ครั้ง                     

  เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 2 ครั้ง 

 - ร่วมประชุม 6 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง วาระพิเศษ 2 ครั้ง) 

 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในป ี2560 จํานวน 4 ครั้ง 

   เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง ร่วมประชุม 4 ครั้ง  

 - การประชุมคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลในปี 2560 

   จํานวน 4 ครั้ง เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง ร่วมประชุม 4 ครั้ง 
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ชื�อ นายสุเทพ ตระนนัทสิน 

เสนอแต่งตั�งเป� น กรรมการ 

อายุ ��   ปี 

สัญชาติ ไทย   

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการเดินเรือ ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวีประเทศไทย 

หลกัสูตรอบรม ประกาศนียบตัร “นายเรือ” (เรือเดินต่างประเทศ) กรมเจา้ท่า กระทรวง

คมนาคม 

ประสบการณ์การทาํงาน  -  ผูอ้าํนวยการอาวโุส (ปฏิบติัการกลุ่ม) บมจ. อาร์ซีแอล 

   - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยชิปเมนเนจเมนทจ์าํกดั 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ไม่มี 

 

ตําแหน่งในกจิการอื�น                           �� แห่ง (บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง บมจ. อาร์ ซี  แอล) 

�ที��ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน�       

        

การดํารงตําแหน่งในกิจการ ไม่มี   

ที�แข่งขัน�เกี�ยวเนื�องกับ                        

ธุรกิจของบริษัทฯ ที�อาจทําให้ 

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  

�ณ วันที� �� ธ�ค���� ไม่มี 

 

ผลงานปี  25�� บริหารกิจการของบริษทัอาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือใน 

 ตาํแหน่งกรรมการ ตามนโยบายและแผนธุรกิจที�เสนอต่อคณะกรรมการ 

 บริษทัโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลบริษทัและการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี   

 

จํานวนปีที�เคยดํารงตําแหน่งกรรมการ 3 ปี 

 

การเข้าร่วมประชุม - การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในปี 25�� จาํนวน � ครั� ง                     

  เป็นวาระปกติ 4 ครั� ง / วาระพเิศษ � ครั� ง 

 - ร่วมประชุม � ครั� ง (วาระปกติ 4 ครั� ง / วาระพเิศษ � ครั� ง)  
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เอกสารแนบหมายเลข  5 

 

����าร�ร�����าร����  7  พจิารณา����������รร��าร���่�����า���่��รร��าร����่า���ู่ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที� 19 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คนแต่

ไม่เกิน 10 คน 

ในระหวา่งปี ���� กรรมการ � คน ลาออกจากตาํแหน่งเมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ไม่มีการแต่งตั�งกรรมการเพิ�มใน

ปี����   

 

 คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาเสนอชื�อกรรมการใหม่แทนตาํแหน่ง

กรรมการที�วา่งอยูต่่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� � / 25�1 เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ์ 25�� เพื�อเสนอต่อที�ประชุม

สามญัผูถ้ือหุน้ครั� งที� 39 ขอใหเ้ลือกตั�งกรรมการใหม่แทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่งอยู ่ดงันี�  

  นายชาลี   ชู   กรรมการ 

  

 บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่านายชาลี ชู  มีคุณสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ������� 

คุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ นิยามกรรมการอิสระ และเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที�

เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเลือกตั�งกรรมการใหม่แทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่งอยู ่

ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูถ้ือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� และเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการใน

ระหวา่งวนัที� �� พ��จิกายน  – �� ธนัวาคม ���� เมื�อถึงกาํหนด ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการ 
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ชื�อ                                      นายชาลี ชู                                               

เสนอแต่งตั�งเป� น  รองกรรมการผูจ้ดัการ (ธุรกิจ) 

อายุ                                                        ��  ปี 

สัญชาติ                                 ไทย 

วุฒิการศึกษา                       - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 - ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ National ChengKung University ประเทศ

ไตห้วนั 

 

หลกัสูตรอบรม   

 

ประสบการณ์การทาํงาน                 - ผูอ้าํนวยการ (ภมิูภาคจีน) ผูอ้าํนวยการ อาวโุส (ธุรกิจ) 

  - รองกรรมการ ผูจ้ดัการ (ธุรกิจ) 

 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ไม่มี 

 

ตําแหน่งในกจิการอื�น                           ไม่มี 

�ที��ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน�              

 

การดํารงตําแหน่งในกิจการ ไม่มี   

ที�แข่งขัน�เกี�ยวเนื�องกับ                        

ธุรกิจของบริษัทฯ ที�อาจทําให้ 

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี 

�ณ วันที� �� ธ�ค���� 

 

ผลงานปี  25�� บริหารกิจการของบริษทัอาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือใน 

 ตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ ธุรกิจกลุม่ ตามนโยบายและแผนธุรกิจ 

 เสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการบริษทัโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลบริษทัและ 

 การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี   

 

 

จํานวนปีที�เคยดํารงตําแหน่งกรรมการ   ปี 

 

การเข้าร่วมประชุม Management Committee Meeting 
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นิยามกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระ �มา���� กรรมการ ����ม����สม���ิ��อ���� � 

 

�.     ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม หรือ  นิติบุคคลที�

อาจมีความขดัแยง้  ทั�งนี�  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั�นๆ ดว้ย 

 

�.      ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหาร  ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ  หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�ง 

 

�.       ไมเ่ป็นบุคคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ  โดยการจดทะเบียนตามก�หมายในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา คู่

สมรส  พี�นอ้งและบุตร  รวมทั�งคูส่มรสของบุตร  ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุหรือบุคคลที�จะไดรั้บ

การเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  หรือบริษทัยอ่ย  

 

�.      ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ ใน

ลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั�งไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

กรรมการ�ึ�งไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท้ี�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  หรือ

นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�ง 

 ทั�งนี�  นิยามกรรมการอิสระดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

คุ�สมบัติที��หมาะสมของ�ู้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

ของบริษัท อาร์ ซี แอล จํากัด (มหาชน ) 

 

1.   ไมเ่ป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ��  แห่งพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จาํกดั 

2.    เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้(ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ ��� 

3.    สาํเร็จการศึกษาตั�งแต่ระดบัปริญญาตรีขึ�นไป  หรือ  สาํเร็จการศึกษาตํ�ากวา่ระดบัปริญญาตรีและมีประสบการณ์ดา้น

ธุรกิจพาณิชยน์าว ี หรือการจดัการขนส่งระหวา่งประเทศไม่นอ้ยกวา่ �� ปี 

4.    เป็นผูท้รงคุณว�ิุที�ไดรั้บการยอมรับวา่มีทกัษะ  ความรู้  ความชาํนาญ  และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมขนส่ง  

การคา้ระหวา่งประเทศ  การเงินและการบญัชี   ก�หมาย   หรือในสาขาวชิาชีพที�เป็นประโยชนต่์อการบริหาร

จดัการองคก์ร โดยประสบความสาํเร็จในตาํแหน่งระดบับริหารในองคก์รที�มีขนาดใหญ่ 

5.     มีภาวะผูน้าํ  วสิยัทศันก์วา้งไกล  มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจและมีความมุ่งมั�นที�จะนาํพาองคก์รไปสู่

ความสาํเร็จ 

6.     เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม  มีประวติัการทาํงานที�โปร่งใส  

7.     สามารถอุทิศเวลาทาํงานเพื�อประโยชนสู์งสุดขององคก์ร 
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    เอกสารแนบหมายเลข  6 

 

�อกสา���ะกอบ�า�ะที�  8  ���า��าแ�่ง�ั�งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบัญชี 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและมีมติเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 1 / 2561 เมื�อวนัที� 23 

กุมภาพนัธ์ 2561 เพื�อเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 39 แต่งตั�งนายชยัยทุธ  องัศุวทิยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 

3885 หรือ นางณัฐสรัคร์  สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4563  หรือ นางสาวดรณี  สมกาํเนิด ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที� 5007  หรือ นางสาว จารุณี น่วมแม ่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5596 จากสาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอนด์ แอสโซ

ซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม2561 ถ�งวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 โดยคนใดคนหน��ง

ในสี�คนดงักล่าว เป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ ในนามของ สาํนกังาน เอ. เอม็.ที. แอนด ์แอสโซซิเอท  ในกรณีที�

ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถป�ิบติัหนา้ที�ได ้ใหส้าํนกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

อื�นของสํานกังานทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ ทั�งนี�  

ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั�นไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั /บริษทัย่อย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่วแต่อยา่งใด   

 

 คา่สอบบญัชีกาํหนดไวด้งันี�  

 ค่าสอบบัญชี (บาท) 

 ปี ���1 ปี 2560 

คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม              660,000 630,000 

คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 840,��� ���,��� 

คา่สอบทานงบการเงินรวมเป็นเงินสกลุเหรียญสหรัฐอเมริการ                                  0       120,000 

���ทั�งส��น �,�00,��� �,���,��� 

                                                                   

 สาํหรับคา่บริการอื�น �non audit services fee) บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีการรับบริการอื�นจากสาํนกังานสอบ

บญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักดั 
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ข้อบงัคับของบริษทั อาร์ ซี แอล จํากัด (มหาชน) ในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ข้อ  12.   คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี �า�ในสี�เดอืนนับแ�่วนัสิ�นสุดของรอบ

ปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�น� เรี�กว่าการประชุมวิสามัญ 

 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

 

ขอ้  13.    คณะกรรมการจะประกาศปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ 21 วนั ก่อนการประชุมผูถ้ือหุน้ก็ได ้โดยประกาศใหผู้ถื้อ

หุน้ทราบล่วงหนา้ ณ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัเริ�มงดรับลงทะเบียนการโอน

หุน้ แต่ทั�งนี�ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ขอ้ 14.    ผูถื้อหุน้ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ�งในหา้ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 

25 คน มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที�ขอใหเ้รียก

ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี�คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน

หนึ�งเดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 15.    ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไมน่อ้ยกวา่ยี�สิบหา้คน 

หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั�งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสี�สิบของ

จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 16.     ใหป้ระธานคณะกรรมการเป็นประธานที�ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที�ประชุมหรือไม่

สามารถป�ิบติัหนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน

กรรมการหรือมีแต่ไมส่ามารถป�ิบตัิหนา้ที�ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�

ประชุม 

 

ขอ้ 17.    มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นั�นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี�  

(1) ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ�งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเทา่กนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 
  

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี�  ใหถื้อคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 

(ข)    การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

    (ค)     การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั�งหมดหรือบางส่วนที� 

              สาํคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคล 

              อื�นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทุนกนั 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 256138
 

ข้อ 18.    ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเข้าประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทนกไ็ด้ โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื�นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้

ที�ประธานกรรมการก�าหนด ณ สถานที�ประชุมก่อนการเข้าประชุม 

 

 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที�ถือ โดยถือวา่หุน้หน��งมีเสียงหน��ง 

 

 การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่หา้คนร้องขอและที�ประชุมลงมติให้

ลงคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั  ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั�น ใหเ้ป็นไปตามที�ประธานในที�ประชุม

กาํหนด 

    

 หนงัสือมอบฉนัทะใหท้าํตามแบบที�นายทะเบียนกาํหนด และใหมี้รายการดงัต่อไปนี�  

(1)      จาํนวนหุน้ที�ผูม้อบฉนัทะถืออยู ่

(2)      ชื�อผูรั้บมอบฉันทะ 

(3) ครั� งที�ของการประชุมที�มอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน หรือระบุให ้เขา้ประชุมและออก

เสียงลงคะแนนสาํหรับการประชุมทุกครั� งก็ได ้

 

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผูรั้บมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนคะแนนเสียงที�ผูม้อบฉันทะมี

รวมกนั เวน้แต่ผูรั้บมอบฉนัทะจะแถลงต่อที�ประชุมก่อนลงคะแนนวา่ตนจะออกเสียงแทนผู�้�� งมอบฉันทะเ�ียงบาง

คนโดยระบชืุ�อผูม้อบฉนัทะและจาํนวนหุน้ที�ผูม้อบฉนัทะถือ 
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หลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น  หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที�มสิีทธิเข้าร�วมประชุม 
1. ผู้ถือหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา 

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง  :  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัขี� หรือบตัรขา้ราชการ บตัรพนกังาน
รัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ในกรณมีอบฉันทะ   :   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนที�รับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และบตัรประจาํตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบ
ฉนัทะและหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมคาํบอกกล่าวเรียกประชุม ���งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น
และลงลายมือชื�อผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

2. นิตบุิคคล                             
2.1 สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ���งไดรั้บรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจ    
2.2 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ของกรรมการผูมี้อาํนาจที�ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือหนงัสือ
เดิน 

ทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
2.3 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมคาํบอกกล่าวเรียกประชุม ���งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือชื�อบุคคลผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล ตามที�ระบุในหนงัสือรับรอง���งออก
โดยกระทรวงพาณิชยพ์ร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคลนั�น (ถา้มี) และลงลายมือชื�อของผูรั้บมอบ
ฉนัทะ 
 

ค�าอธิบายเกี�ยวกบัหนงัสือมอบฉันทะ 
1) เพิ�มช่องใหผู้ถื้อหุน้สามารถระบุชื�อผูรั้บมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมแทนได ้� ราย เพื�อความคล่องตวักรณีผูรั้บมอบ

ฉนัทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ผูรั้บมอบฉนัทะรายอื�นก็สามารถเขา้ประชุมแทนได ้ทั�งนี�ผูรั้บ
มอบฉนัทะมีสิทธิเขา้ประชุมไดเ้พียงรายเดียว ไม่สามารถจะเขา้ประชุมแทนพร้อมกนัทั�ง � ราย 

2) ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ที�ผูถื้อหุน้ถืออยูท่ั�งหมดไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนได ้        
3) ในกรณีที�ผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ

ดูแลหุน้จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ั�งแบบ ก.หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหน��งแบบใดก็ได ้สาํหรับผูถื้อหุน้
นอกจากนั�นจะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหน��งแบบใดเท่านั�น 

 

การมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั�งที� 39 
 หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ท่านสามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�น หรือกรรมการอิสระของ
บริษทั� คนใดคนหน��งดงัต่อไปนี�  คือ 
�.   นายอมรศกัดิ�  นพรัมภา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน      
  อาย ุ 73  ปี  ที�อยู ่ ���  �.มีสุวรรณ �  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กทม.  10110 
�.   นายวเิศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน      
   อาย ุ73 ปี ที�อยู ่ ��� �อยนพเกา้ � แขวงบาง�ื�อ เขตบาง�ื�อ กทม. 10800 
�.   นางอาภาวดี มีคุณเอียม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน      
   อาย ุ70  ปี ที�อยู ่���� �.พหลโยธิน �� แขวงลาดยาว เขตจตุจตัร กทม. ����� 
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน  โปรดลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะที�ไดแ้นบมาพร้อมนี�และส่งคืน
บริษทั� เพื�อใหถ้�งบริษทั� ก่อนวนัประชุม � วนั 
   
    ทั�งนี�  นายอมรศกัดิ�  นพรัมภา และนางอาภาวดี มีคุณเอี�ยม ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระพิจารณาที�เกี�ยวขอ้งกบั
กรรมการ  

   นายวเิศษ จูภิบาล ครบกาํหนดออกตามวาระและไดรั้บการเสนอชื�อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ 
 

 

เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน  โปรดลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ีและส่งคืนบริษทัฯ 
เพ่ือใหถึ้งบริษทัฯ ก่อนวนัประชุม 1 วนั    
 
    ทั้งน้ี นายวเิศษ จูภิบาล และนางอาภาวดี มีคุณเอ่ียม ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระพิจารณาท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ  

   นายอมรศกัด์ิ นพรัมภา ครบก าหนดออกตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้   

เร่ือง  ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2550                          
 
        เขียนท่ี.......................................................... 
        วนัท่ี...........เดือน............................พ.ศ
............... 
 

(1) ขา้พเจา้..................…….........................……….............................สญัชาติ..................………...................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี...............…….......ถนน.......................…............................ต าบล/แขวง........……...…...................................... 
อ าเภอ/เขต....……..............................................จงัหวดั............…….......................รหสัไปรษณีย.์..................................….. 
 (2)    เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม.............…………...........หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง 
ดงัน้ี 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั�������ง��� นแบบท��ง����ม��ับ��อน) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้   

เรื�อง  กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที� 5)  พ.ศ. 2550                          

 

       เขียนที�.......................................................... 

       วนัที�...........เดือน............................พ.ศ............... 

 

(1) ขา้พเจา้..................…….........................……….............................สญัชาติ

..................………...................... 

อยูบ่า้นเลขที�...............…….......ถนน.......................…............................ตาํบล/แขวง

........……...…...................................... 

อาํเภอ/เขต....……..............................................จงัหวดั............…….......................รหสัไปรษณีย์

...................................….. 

 (�)    เป� นผูถื้อหุน้ของบริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม.............…………...........หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง 

ดงันี�  

           หุน้สามญั..............................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................

เสียง 

         หุน้บุริมสิทธิ......................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..........................................เสียง

  

 (3)     ขอมอบฉนัทะให ้

                       (1) ...............……….......…..........................................อาย.ุ.....….....ปี อยูบ่า้นเลขที�

.....…….….................... 

ถนน……………………......…............ตาํบล/แขวง............................….......…......อาํเภอ/เขต

..........…………......................... 

จงัหวดั........…………….........รหสัไปรษณีย.์.......................................... หรือ 

                       (2) ...............……….......…..........................................อาย.ุ.....….....ปี อยูบ่า้นเลขที�

.....…….….................... 

ถนน……………………......…............ตาํบล/แขวง............................….......…......อาํเภอ/เขต

..........…………......................... 

จงัหวดั........…………….........รหสัไปรษณีย.์.......................................... หรือ 

                       (3) ...............……….......…..........................................อาย.ุ.....….....ปี อยูบ่า้นเลขที�

.....…….….................... 

ถนน……………………......…............ตาํบล/แขวง............................….......…......อาํเภอ/เขต

..........…………......................... 

จงัหวดั........…………….........รหสัไปรษณีย.์.......................................... หรือ  

คนหน��งคนใดเพียงคนเดียวเป� นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 39 ในวนัที� 27 เมษายน 2561 เวลา ��.�� น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์หอ้งวมิานทิพย ์ชั�น � 

เลขที� ��� ถนนพระราม � บางโคล่ กรุงเทพมหานคร �����  หรือพ�งที�จะเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย  

 

อากร

แสตมป์ 

�� บาท 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 256142

 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั�น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

      ลงชื�อ.............................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

 

      ลงชื�อ..............................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 

 

ลงชื�อ..............................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 

      ลงชื�อ..............................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป� นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   ไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบท�����หน�ร����ร���ง ๆ ท���ะมอบฉันทะท���ะ�อ����ั���น�����ั) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2550 

 

      เขียนที�............................................................................. 

      วนัที�...........เดือน............................พ.ศ.....................…. 

 

(1) ขา้พเจา้..................……....................สญัชาติ.....................อยูบ่า้นเลขที�....................ถนน

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

ตาํบล/แขวง........……...…............อาํเภอ/เขต....……...............จงัหวดั............…….......................

รหสัไปรษณีย…์………………..  

(2)    เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม……………………….หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้

เท่ากบั……………………………….เสียง ดงันี�  

                  หุน้สามญั…………………….หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………………….. เสียง 

    หุน้บุริมสิทธิ……………….....หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………..เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

(1)..............……….......…........................………………………อาย.ุ.....….....ปี อยูบ่า้นเลขที�

.....…….……………… 

ถนน.......….............................ตาํบล/แขวง.......….......…...........อาํเภอ/เขต..........………….........จงัหวดั

........……………………… 

รหสัไปรษณีย…์….……………….หรือ  

(2)..............……….......…........................………………………อาย.ุ.....….....ปี อยูบ่า้นลขที�

.....…….……………… 

ถนน.......….............................ตาํบล/แขวง.......….......…...........อาํเภอ/เขต..........………….........จงัหวดั

........……………………… 

รหสัไปรษณีย…์….……………….หรือ  

(3)..............……….......…........................………………………อาย.ุ.....….....ปี อยูบ่า้นเลขที�

.....…….……………… 

ถนน.......….............................ตาํบล/แขวง.......….......…...........อาํเภอ/เขต..........………….........จงัหวดั

........……………………… 

รหสัไปรษณีย…์….……………….หรือ  

คนใดคนหน��งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 39ในวนัที� 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์หอ้งวมิานทิพย ์ชั�น � 

เลขที� ��� ถนนพระราม � บางโคล่ กรุงเทพมหานคร ����� หรือที�จะพ�งเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 

 

 

 

อากร

แสตมป์ 

�� บาท 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 256144

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�  ดงันี�  

        วาระเ�ื�อรับรอง 

o วาระที� � เรื�อง ��ิาร�ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น�รั�งที� 38 ���งประชุมเมื�อวนัที� 28 เมษายน 

2560 

o (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

 

       วาระเ�ื�อทราบ 

วาระที� � เรื�อง รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท� �นรอบปี 2560 

 

วาระเ�ื�อ��ิาร�า 

วาระที� � เรื�อง ��าตอบแทนกรรมการประ�าํปี  2560 และปี 2561 

o (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธ์พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

         

o วาระที� � เรื�อง ��ิาร�าอนุมตังิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประ�าํปีสิ�นสุด �� �ันวา�ม 2560 

o (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธ์พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

 

o วาระที� � เรื�อง ��ิาร�าอนุมตั�ิ�ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประ�าํปีสิ�นสุด �� �ันวา�ม 

2560 

o (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

 

o วาระที� � เรื�อง ��ิาร�าเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการ���งออกตามวาระ 

o (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

o การแต่งตั�งกรรมการรายบุคคล 

�. ดร.จาํลอง  อติกลุ 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

�. นายอมรศกัดิ�   นพรัมภา 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
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�� นายสุเทพ  ตระนนัทสิน 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

 

o �าระที� 7 �ร��อง ���าร�า�ล�อกตั�งกรรมการใหม่แทนตาํแหน่งกรรมการที��่างอ�ู่ 

o (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o การแต่งตั�งกรรมการรายบุคคล 

�� นายชาลี ชู 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

 

o �าระที� 8 �ร��อง ���าร�าแต่งตั�ง�ู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 

o  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี�ใหถื้อ

วา่การลงคะแนนเสียงนั�น 

ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 

หรือ ในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถ�ง

กรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ

ลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกสียงตามที�ขา้พเจา้

ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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ลงชื�อ.............................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

 

      ลงชื�อ..............................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 

ลงชื�อ.............................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 

      ลงชื�อ..............................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน เพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกร�ีที�มีวาระที�จะพิจาร�าในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้น

ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั…………………………………………………..จาํกดั (มหาชน) 

 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที�………………….ในวนัที�………………….………เวลา……..……………

น. 

ณ…………………………………………………………………………………………………………………..หรือที�

จะพ�งเลื�อนไปในวนัเวลาและสถานที�อื�นดว้ย 

 

o �าระท��.....................�รื�อง....................................................................................................................................... 

o (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

 

o �าระท��.....................�รื�อง....................................................................................................................................... 

o (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

 

o �าระท��.....................�รื�อง....................................................................................................................................... 

o (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

 

o �าระท��.....................�รื�อง....................................................................................................................................... 

o (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

 

o �าระท��.....................�รื�อง....................................................................................................................................... 

o (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

 

o  

o  

o  

o  

o  

o  

อากร

แสตมป์ 

�� บาท 
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o �������.....................������  เลือกตั�งกรรมการ (ต่อ) 

�����������....................................................................................................... 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

�����������....................................................................................................... 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

�����������....................................................................................................... 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

�����������....................................................................................................... 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

 

o  

o �������.....................������  เลือกตั�งกรรมการใหม่แทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่งอยู ่

�����������....................................................................................................... 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.   

(แบบที�ใ�้เฉ�าะกร�ีผู้ถอืหุ้นเป้นผู้ลงทุนต�างประเทศและแต�งตั�งให้ 

คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2550 

 

       เขียนที�

................................................……………... 

       วนัที�............เดือน...............................พ.ศ

........…… 

(1) ขา้พเจา้.................….............................สญัชาติ..….......อยูบ่า้นเลขที�......................ถนน

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

ตาํบล/แขวง..............…….......อาํเภอ/เขต.........….........…....จงัหวดั......…..…..…..............รหสัไปรษณีย์

.............……………. 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกืจเป็นผูถื้อรับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั

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

ซ�� งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม..........................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง ดงันี�   

       หุน้สามญั...............................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................................เสียง  

       หุน้บุริมสิทธิ...........................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................................เสียง  

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

(1).................................................……….........อาย.ุ..……...ปี อยูบ่า้นเลขที�........….................................... 

ถนน...........……............................ตาํบล/แขวง………………................อาํเภอ/เขต......….…...........จงัหวดั

......…..............รหสัไปรษณีย.์.......………..หรือ 

(2).................................................……….........อาย.ุ..……...ปี อยูบ่า้นเลขที�........….................................... 

ถนน...........……............................ตาํบล/แขวง………………................อาํเภอ/เขต......….…...........จงัหวดั

......…..............รหสัไปรษณีย.์.......………..หรือ 

(3).................................................……….........อาย.ุ..……...ปี อยูบ่า้นเลขที�........….................................... 

ถนน...........……............................ตาํบล/แขวง………………................อาํเภอ/เขต......….…...........จงัหวดั

......…..............รหสัไปรษณีย.์.......……….. 

คนหน��งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 39 ในวนัที� 27 เมษายน 2561 เวลา ��.�� น. ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์หอ้งวมิานทิพย ์ชั�น � 

เลขที� ��� ถนนพระราม � บางโคล่ กรุงเทพมหานคร ����� หรือที�จะพ�งเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั� งนี�  ดงันี�  

o มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั�งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

o มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

o หุน้สามญั…………………….หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………เสียง 

o หุน้บุริมสิทธิ……………….....หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั�งหมด.....................................เสียง 

 

 

อากร

แสตมป์ 

�� บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั� งนี�  ดงันี�  

        �าระเ�ื�อรับรอง 

o �าระที� � เรื�อง ��ิาร�ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น�รั�งที� 38 ���งประชุมเมื�อ�นัที� 28 เมษายน 

2561 

o (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจาร�าและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............

เสียง  

 

       �าระเ�ื�อทราบ 

�าระที� � เรื�อง รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท� ในรอบปี 2560 

         

�าระเ�ื�อ��ิาร�า 

�าระที� � เรื�อง ��าตอบแทนกรรมการประ�าํปี  2560 และ ปี 2561 

o (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจาร�าและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............

เสียง  

 

o �าระที� � เรื�อง ��ิาร�าอนุมตังิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประ�าํปีสิ�นสุด �� �ัน�า�ม 2560 

o (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจาร�าและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............

เสียง  

 

o �าระที� � เรื�อง ��ิาร�า��ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประ�าํปีสิ�นสุด �� �ัน�า�ม 2560 

o (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจาร�าและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............

เสียง  

 

o �าระที� � เรื�อง ��ิาร�าเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการ���งออกตาม�าระ 

o (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจาร�าและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............

เสียง  

o การแต่งตั�งกรรมการรายบุคคล 
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�. ดร.จาํลอง  อติกลุ 

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............

เสียง  

�. นายอมรศกัดิ�   นพรัมภา 

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............

เสียง   

�. นายสุเทพ  ตระนนัทสิน 

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............

เสียง   

 

o �าระที� 7 �ร��อง ���าร�า�ล�อกตั�งกรรมการใหม่แทนตาํแหน่งกรรมการที��่างอ�ู่ 

o (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o การแต่งตั�งกรรมการรายบุคคล 

�. นายชาลี  ชู 

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............

เสียง   

 

o �าระที� 8 �ร��อง ���าร�าแต่งตั�ง�ู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 

o  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............

เสียง  

 

(5)    การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี�ให้

ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 

หรือ ในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึง

กรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ

ลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
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กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กร�ีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกสียงตามที�ขา้พเจา้

ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

       

 

 

 

 

ลงชื�อ.............................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

 

      ลงชื�อ..............................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 

ลงชื�อ.............................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 

      ลงชื�อ..............................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 

หมายเหตุ 

4. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี� ใชเ้ฉพาะกร�ีที�ผูถื้อหุน้ที�ปราก�ชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�ง

ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั�น 

5. หลกั�านที�ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

6. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน เพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

7. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 

8. ในกร�ีที�มีวาระที�จะพิจาร�าในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้น

ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) 53

 ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั…………………………………………………..จาํกดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที�…………………. ในวนัที�………………….……………….

เวลา……..……………น. 

ณ…………………………………………………………………………………………………………………..หรือที�

จะพ�งเลื�อนไปในวนัเวลาและสถานที�อื�นดว้ย 
 

o �าระท��.....................�รื�อง....................................................................................................................................... 

o (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............เสียง  
 

o �าระท��.....................�รื�อง....................................................................................................................................... 

o (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............เสียง  
 

o �าระท��.....................�รื�อง....................................................................................................................................... 

o (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............เสียง  
 

o �าระท��.....................�รื�อง....................................................................................................................................... 

o (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............เสียง  
 

o �าระท��.....................�รื�อง....................................................................................................................................... 

o (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ� พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

o (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............เสียง  
 

o �าระท��.....................�รื�อง  เลือกตั�งกรรมการ (ต่อ) 

�ื�อ�รรม�าร....................................................................................................... 

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............เสียง  

�ื�อ�รรม�าร....................................................................................................... 

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............เสียง  

�ื�อ�รรม�าร....................................................................................................... 

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............เสียง  

�ื�อ�รรม�าร....................................................................................................... 

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............เสียง  
 

o �าระท��.....................�รื�อง  เลือกตั�งกรรมการใหม่แทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่งอยู ่

�ื�อ�รรม�าร....................................................................................................... 

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............เสียง  



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 256154

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)
Regional Container Lines Public Company Limited

โรงแรม มณเฑียร ริเวอรไซด
โทร. 0-2292-2999

RCL




