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ที ออ

/

วันที

1

มีนาคม 2564

เรื อง คาบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 42 บริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน)
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ งทีส่ งมาด้วย 1. รายงานประจาปี 2563 ซึงรวมงบดุล ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และบัญชี กาไรขาดทุ นประจาปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
2. จุดเด่นทางการเงิน งบดุลและงบกาไรขาดทุน ณ วันที ธันวาคม 2563
3. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 41 ซึงประชุมเมือวันที 4 มิถนุ ายน 2563
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
4. ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 (เอกสารแนบหมายเลข 2)
5. รายละเอียดเกี ยวกับจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย และ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลและข้อมูล
เปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับรอบปี บัญชี
(เอกสารแนบหมายเลข )
6. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิ บาล พร้ อมข้อมูลเบืองต้น
ของกรรมการที ครบกาหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื อกลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่ (เอกสาร
แนบหมายเลข 4)
7. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อ การเสนอแต่ งตั งผู ้ส อบบั ญ ชี แ ละค่ าสอบบั ญ ชี
ปี 2563 2564 (เอกสารแนบหมายเลข 5)
8. หนังสื อมอบฉันทะ
ด้วยคณะกรรมการบริ ษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครังที 42
ณ ศู นย์ประชุ มปั ญจธานี ห้องรัช ดา ชัน 2 เลขที 127/2 อาคารปั ญจธานี ทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่ องนนทรี ยานนาวา
กรุ ง เทพมหานคร 10120 ในวัน ศุ กร์ ที 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. เพื อพิ จารณาเรื องต่ างๆ ตามระเบี ยบวาระ
ดังต่อไปนี
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563
(วาระเพื่อรั บรอง)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล การประชุ ม สามัญ ผู้ถื อหุ ้ น ครั งที 41 ได้จ ดั ขึ นเมื อวัน ที 4 มิ ถุน ายน 2563 โดยมี ส าเนา
รายงานการประชุมตามเอกสารแนบหมายเลข 1
ความเห็ นคณะกรรมการ ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ งได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ 2 สัปดาห์ภายหลังการประชุมเสร็ จสิ น
การลงมติอนุมตั ิ
คะแนนเสี ยงเกิน 1 ใน 2 ของผูถ้ ื อหุ น้ ที มาประชุ มและออกเสี ยง
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วาระที 2 รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 (วาระเพือทราบ)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2563
ในรู ปแบบ QR Code ทีได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิ ญ ในครังนี และเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ประมาณปลายเดือนมีนาคม
ความเห็ นคณะกรรมการ ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี
วาระที 3 รั บทราบค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 (วาระเพือทราบ)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมตั ิจากที ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 26
และครังที 39 เมือวันที 29 เมษายน 2548 และวันที 27 เมษายน 2561 ตามลาดับ รายละเอี ยด
ตามเอกสารแนบหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีได้รับอนุม ัติจากผูถ้ ือหุ้น ซึ ง
ได้เปิ ดเผยในรายงานประจาปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “การกากับดูแลกิจการ” หมวดที 5 ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอที ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพือทราบ
วาระที 4 พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชี กาไรขาดทุนประจาปี สิ นสุ ด 31 ธันวาคม 2563 (วาระเพือพิจารณา)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล งบดุ ล และบั ญ ชี ก าไรขาดทุ น ประจาปี สิ นสุ ด 31 ธัน วาคม 2563 ปรากฏอยู่ ใ นหมวด
“งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2563 ซึ งได้ผ่านการรับ รองของผูส้ อบบัญชีแล้ว และได้
จัดส่ งให้กบั ผูถ้ ื อหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญในครังนี
ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น สมควรอนุ ม ั ติ ง บดุ ล และบั ญ ชี ก าไรขาดทุ น ประจาปี สิ นสุ ด วัน ที
31 ธันวาคม 2563 ซึ งได้ผา่ นการรับรองของผูส้ อบบัญชี แล้ว
การลงมติอนุมตั ิ
เหมือนวาระที 1
วาระที 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรผลกาไรและการจ่ายเงินปันผลสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี สิ นสุ ด 31
ธันวาคม 2563 (วาระเพือพิจารณา)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนิ นงานกาไรสุทธิ 1,745 ล้านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ ที ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นสมควรอนุมตั ิ การจัดสรรผลกาไรสุ ทธิ ประจาปี จานวน , ,
บาท ไว้เป็ นทุ นสารองตามที กฎหมายกาหนด และอนุม ัติ จ่ายเงิ นปั นผลสาหรับ ผลการ
ดาเนิ น งานประจาปี สิ นสุ ด ธั น วาคม
ในอัต ราหุ้ น ละ 0.50 บาท จากผลการ
ดาเนินงานปี
และกาไรสะสม สาหรับหุ น้ สามัญจานวน ,750, หุ ้น รวมเป็ นเงิ น
ปั นผลทังสิ น 414,375,000 บาท โดยกาหนดรายชื อผูถ้ ื อหุ้นที มีสิทธิ รับเงิ นปั นผล (Record
Date) ในวันที 25 มีนาคม
และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที 21 พฤษภาคม
ทังนี
การให้สิทธิ ดงั กล่าวยังมีความไม่แน่ นอน เนื องจากต้องได้รับการอนุ มตั ิจากที ประชุ มผูถ้ ื อ
หุ ้น วันที เมษายน
ซึ งเป็ นไปตามนโยบายการรจ่ ายเงิ น ปั น ผล ในเอกสารแนบ
หมายเลข
การลงมติอนุมตั ิ
เหมือนวาระที 1
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วาระที 6 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการซึ งออกตามวาระ (วาระเพือพิจารณา)
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ในปี
นี มี ก รรมการที ครบกาหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริ ษ ัท ฯ จานวน
ท่าน ได้แก่
ดร.จาลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
นายอมรศักดิ นพรัมภา
กรรมการอิ สระ
นายสุ เทพ ตระนันทสิ น
กรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอกรรมการจานวน ท่าน ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอี กวาระ ดังนี
ดร.จาลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
นายอมรศักดิ นพรัมภา
กรรมการอิ สระ
นายสุ เทพ ตระนันทสิ น
กรรมการ
ความเห็ นของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ าตอบแทนและธรรมาภิ บ าล พร้ อมข้อมู ล
เบื องต้นของกรรมการที ออกตามวาระและที ได้รับการเสนอชื อกลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่
มี รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข
การลงมติอนุมตั ิ
ลงมติรายบุคคล และคะแนนเสี ยงเกิน ใน ของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุ มและออกเสี ยง
วาระที
พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี (วาระเพือพิจารณา)
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
ที ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั งที วันที มิ ถุนายน
ได้มี มติ แต่ งตัง นายชั ยยุ ทธ
อังศุ วิท ยา ลงนามเป็ นปี ที ) ผู ้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขที
หรื อ นางณั ฐ สรั คร์
สโรชนัน ท์จี น ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
หรื อ นางสาวดรณี สมกาเนิ ด ผูส้ อบ
บัญชี รับอนุ ญาตเลขที
หรื อ นางสาวจารุ ณี น่ วมแม่ ผู ้ส อบบัญชี รับ อนุ ญ าตเลขที
จาก สานักงาน เอ. เอ็ม .ที . แอสโซซิ เ อท เป็ นผู้ส อบบัญชี ข องบริ ษ ัท ฯ สาหรั บ
ระยะเวลาตังแต่วนั ที มกราคม
ถึงวันที ธันวาคม
โดยคนใดคนหนึ งในสี
คนดังกล่าว เป็ นผูล้ งนามรับรองงบการเงินของบริ ษทั ฯ ในนามของสานักงาน เอ. เอ็ม.ที .
แอสโซซิ เอท และกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรั บปี
เป็ นจานวน 00
บาท
ความเห็ นคณะกรรมการ ที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสมควรแต่ งตังนายชั ยยุ ทธ อังศุ วิทยา (ลงนามเป็ นปี ที ) ผู ้สอบบัญ ชี
รับอนุ ญาตเลขที
หรื อนางณัฐสรั คร์ สโรชนันท์จี น ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที
หรื อนางสาวดรณี สมกาเนิ ด ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที
หรื อนางสาวจารุ ณี น่ วมแม่
ผูส้ อบบัญ ชี รับอนุญ าตเลขที
จาก สานักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิ เอท เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ของบริ ษัท ฯ สาหรั บ ระยะเวลาตังแต่ วนั ที มกราคม
ถึ ง วันที ธันวาคม
โดยคนใดคนหนึ งในสี คนดังกล่าว เป็ นผูล้ งนามรั บรองงบการเงิ นของบริ ษ ัทฯ ใน
นามของสานักงาน เอ. เอ็ม .ที . แอสโซซิ เอท และกาหนดค่ าสอบบัญชี สาหรับปี
เป็ นจานวน 00
บาท เท่ ากับปี
ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ
พร้อมค่าสอบบัญชี มีรายละเอี ยดตามเอกสารแนบหมายเลข
การลงมติอนุมัติ
เหมือนวาระที
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จึงเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ื อหุ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้างต้น และโปรดนาใบลงทะเบี ยน
ทีมี บาร์โค้ดมาสาหรั บลงทะเบี ยน หากท่านจะมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนไปประชุ มและออกเสี ยงแทน โปรดลงนามในหนังสื อ
มอบฉัน ทะที ได้แนบมาพร้ อมนี และยืนต่อบริ ษทั ฯ ก่อนเข้าร่ วมประชุ ม เพือให้การลงทะเบี ยนแล้วเสร็ จและสามารถ
เริ มการประชุมได้ตามกาหนด ขอให้ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้นหลายรายไปถึงสถานทีประชุ มเร็ วขึนเพือความสะดวก
ในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ
หากท่านผูถ้ ือหุ น้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิ ส ระของบริ ษทั ฯ ไปประชุ มและออกเสี ยงแทนบริ ษทั ฯ
กาหนดให้ นายวิเ ศษ จู ภิบาล นางอาภาวดี มีคุณเอียม และนายอมรศักดิ นพรัมภา เป็ นผู ร้ ับมอบฉันทะ โปรดลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะทีได้แนบมาพร้อมนีและส่ งคืนบริ ษทั ฯ เพือให้ถึงบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุม วัน
ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถลงทะเบียน และยืนเอกสาร หรื อหลักฐานเพือการตรวจสอบ ณ สถานที ประชุมได้ตงแต่
ั เวลา
น ของวันที เมษายน
เป็ นต้นไป อนึ ง บริ ษ ัทฯ กาหนดรายชือผูถ้ ื อหุ ้นทีมีสิ ท ธิ เข้าร่ วมประชุ มสามัญ
ผูถ้ ื อหุ้น ครังที ในวันที มีนาคม
(
สาหรั บ ผู้ถือหุ้ น ที ประสงค์จ ะรับ รายงานประจาปิ
เลขานุ การบริ ษทั ฯ โทรศัพท์

เป็ นรูปเล่ ม สามารถแจ้ งความประสงค์ไ ด้ที งาน

ขอแสดงความนับถือ
โดยคาสังคณะกรรมการ

นางสุ พร อานวยพรรณ
เลขานุ การบริ ษทั

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำาป ครั้งที่ 42
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จดเดนทางการเงน
Financial Highlights
2563

เฉพาะบรษัทฯ / COMPANY
('000 บาท / Baht)

สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์รวม
หนสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการเดินเรือ
รายได้รวม
กำาไรขันต้น (จากการเดินเรือ)
กำาไร/(ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเป็นของผู้ถือ
หุ้นบริษัทให ่
ำ ไร ่อ ้�น(บ ท)
อัตราส่วนหนสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนกำาไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนกำาไรสุทธิต่อรายได้รวม
ราคาตามบั ชีต่อหุ้น (บาท)

2020

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)
% Change

2562

Fixed Assets
5,738,293
Total Assets
14,050,911
Total Liabilities
7,766,762
Shareholders' Equities
6,284,149
Freight Income
1,318,953
Total Income
1,512,462
Gross Profit (from freight income)
338,313
Net Profit / (Loss) attributable to
equity holders of the parent
51,732
Earnings Per Share (Baht)
0.06
Debt to Equity Ratio
1.24
Net Profit to Shareholders'Equity
0.82%
Net Profit Margin
3.42%
Book Value Per Share (Baht)
7.58

2561

2019

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)
% Change

(1)
11
(21)
0
8
19
12

5,790,775
12,691,569
6,434,043
6,257,526
1,215,794
1,266,986
301,145

10
(10)
9
(11)
20
9
812

5,265,328
14,102,370
7,105,178
6,997,192
1,016,881
1,160,692
33,019

117
117

(311,111)
(0.38)
1.03
-4.97%
-24.56%
7.55

(2)
(2)

(305,459)
(0.37)
1.02
-4.37%
-26.32%
8.44

2018

Note : Financial Year 2018 Freight Income and Total Income restated with TFRS 15 Revenue From Contracts With Customers.
17.5

16.7

10.6

16.7

12.3

11.7

(Billion Baht)
Company
Group

0.9

1.2

0.9

2016

2017

2018

1.5

1.3

2019

2020
1,744.8

533.3

(Billion Baht)
Company
Group

51.7

(580.7)

(446.1)

(305.5) (357.7)

(311.1)

(491.7)

(1,374.7)

2016

2017

2018

2019

2020
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จดเดนทางการเงน
Financial Highlights
2563

2562

2020

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)
% Change

12,187,587
17,989,309
8,915,477
9,073,832
17,195,237
17,463,377
2,834,937
1,744,794
2.11
0.98
19.23%
9.99%
10.95

กลุมบรษัทฯ / GROUP
('000 บาท / Baht)

สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์รวม
หนสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการเดินเรือ
รายได้รวม
กำาไรขันต้น (จากการเดินเรือ)
กำาไร/(ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเป็นของผู้ถือ
หุ้นบริษัทให ่
กำาไรต่อหุ้น(บาท)
อัตราส่วนหนสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนกำาไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนกำาไรสุทธิต่อรายได้รวม
ราคาตามบั ชีต่อหุ้น (บาท)

Fixed Assets
Total Assets
Total Liabilities
Shareholders' Equities
Freight Income
Total Income
Gross Profit (from freight income)
Net Profit / (Loss) attributable to
equity holders of the parent
Earnings Per Share (Baht)
Debt to Equity Ratio
Net Profit to Shareholders'Equity
Net Profit Margin
Book Value Per Share (Baht)

2561

2019

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)
% Change

(4)
6
7
23
4
5
392

12,751,518
17,037,585
9,632,216
7,405,369
16,531,035
16,709,378
576,121

(4)
(7)
3
(12)
(4)
(4)
23

13,257,560
18,296,090
9,887,666
8,408,425
17,181,027
17,480,784
468,207

455
455

(491,747)
(0.59)
1.30
-6.64%
-2.94%
8.94

(37)
(37)

(357,742)
(0.43)
1.18
-4.25%
-2.05%
10.15

2018

Note : Financial Year 2018 Freight Income and Total Income restated with TFRS 15 Revenue From Contracts With Customers.

18.1

(Billion Baht)

18.3

17.4
14.1

13.3

14.1

12.7

12.1

18.0

17.0

Company
Group

2016

8.6

2017

9.3

2018

8.9
7.4

2019

9.1

8.4
7.0

2020

6.3

7.4

6.3

(Billion Baht)
Company
Group

2016

2017

2018

2019

2020
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งบแสดงฐานะการเงน
บริษัท อาร ซี แอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สิ นทรั พย์
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี การค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
หัก: ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี การค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน - สุ ทธิ
ลูกหนี การค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
หัก: ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี การค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน - สุ ทธิ
ลูกหนี อืน
พัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรั พย์ หมุนเวียน
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ลูกหนี ไม่หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนระยะยาวอืน
ทีดิ นและอาคาร - สุ ทธิ
เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
- อืนๆ
รวมสิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

หมายเหตุ

6

6 และ 18
18
18

4.1
8
9.1
9.2
4.1
10.1, 13 และ 14
4.2, 10.2 และ 14
4.2 และ 11
12
23.1 (ข)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

26

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม
2563
2562

2,586,632,794
2,193,974,935
(53,158,270)
2,140,816,665
159,815,101
159,815,101
288,104,850
187,424,587
44,732,844
5,407,526,841

1,144,027,277
1,926,555,091
(56,584,247)
1,869,970,844
32,557,090
(9,599,211)
22,957,879
390,310,618
235,939,730
43,424,984
3,706,631,332

189,523,357
7,883,137
7,883,137
1,541,799,751
1,541,799,751
276,716,019
16,741,640
306,727
2,032,970,631

57,865,328
11,597,739
11,597,739
374,871,263
374,871,263
101,255,691
17,844,307
231,063
563,665,391

10,205,725
4,647,099
215,412,416
66,831,951
32,925,412
278,108,867
10,415,571,959
1,493,905,741
6

4,710,192
339,188,673
106,424,742
10,247,789
284,411,103
12,467,106,625
6

6,170,611,330
50,219,083
395,457
5,728,030,536
9,866,889
-

6,173,148,818
50,426,066
397,087
5,790,377,657
-

56,139,338
8,033,187
12,581,781,701
17,989,308,542

111,000,425
7,864,490
13,330,954,045
17,037,585,377

56,139,338
2,677,341
12,017,939,974
14,050,910,605

111,000,425
2,553,381
12,127,903,434
12,691,568,825
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งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)
บริษัท อาร ซี แอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
ณ วันที ธันวาคม
หมายเหตุ
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงิ นกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้า กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เจ้าหนี การค้า กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนี อืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินทดรองรับ
เจ้าหนี ค่าซื อทรัพย์สิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่ วนทีถึงกาหนดชาระภายในหนึ งปี
หนี สิ นตามสัญญาเช่า
ส่ วนทีถึงกาหนดชาระภายในหนึ งปี
ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี สิ นจากสัญญาทีสร้างภาระ
หนี สิ นทางการเงินหมุนเวียนอืน
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
เงิ นกูย้ มื ระยะยาว
สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกาหนดชาระภายในหนึ งปี
หนี สิ นตามสัญญาเช่า
สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกาหนดชาระภายในหนึ งปี
หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี สิ นสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

13
18

18
18
14
4.2 และ 15
4.2 และ 11
4.1 และ 7
4.1 และ 7

14
4.2 และ 15
21
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

26

หน่ วย บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที ธันวาคม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำาป ครั้งที่ 42
บริษัท อาร ซี แอล จำากัด (มหาชน)

9

งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)
บริษัท อาร ซี แอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที ธันวาคม

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนเรื อนหุ ้นทีออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

26

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม
2563
2562

828,750,000

828,750,000

828,750,000

828,750,000

828,750,000
4,982,964,187

828,750,000
4,982,964,187

828,750,000
4,982,964,187

828,750,000
4,982,964,187

71,300,000
4,238,683,735
(1,053,841,936)
9,067,855,986
5,975,664
9,073,831,650
17,989,308,542

66,300,000
2,495,400,560
(973,060,245)
7,400,354,502
5,014,571
7,405,369,073
17,037,585,377

71,300,000
1,219,871,459
(818,736,623)
6,284,149,023
6,284,149,023
14,050,910,605

66,300,000
1,170,505,886
(790,994,425)
6,257,525,648
6,257,525,648
12,691,568,825
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งบกำาไรขาดทุน
บริษัท อาร ซี แอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการเดินเรื อ
18
รายได้อืน
กาไรจากอัตราแลกเปลียน
เงินปันผลรับ
8 และ 9.1
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
10.2
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
10.2
ดอกเบียรับ
อืนๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการเดินเรื อ
18
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
18
ค่าใช้จ่ายอืน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
10.2
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
8
รวมค่ าใช้ จ่าย
19
กาไร ขาดทุน จากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
7
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า)
ซึงเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9
6
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
9.1
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
9.2
กาไร ขาดทุน ก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
21
กาไร ขาดทุน สาหรับปี
26
การแบ่ งปันกาไร ขาดทุน สาหรับปี
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
กาไร ขาดทุน ต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กาไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนาหนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
สาหรับปี สินสุ ดวันที ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สินสุ ดวันที ธันวาคม
2563
2562

17,195,236,622

16,531,034,553

1,318,952,877

1,215,794,032

59,149,110
5,343,487
59,834,059
89,696,975
2,904,653
51,212,056
17,463,376,962

40,286,425
102,913,748
3,669,293
31,474,230
16,709,378,249

12,214,450
181,189,112
105,156
314
1,512,461,909

51,085,524
106,205
627
1,266,986,388

14,360,299,785
1,134,983,219

15,954,913,409
940,695,006

980,639,415
353,144,740

914,648,640
270,770,553

15,495,283,004
1,968,093,958
(270,326,176)
(526,503)

36,289,398
16,931,897,813
(222,519,564)
(324,791,976)
(7,325,356)

1,333,784,155
178,677,754
(126,418,788)
(526,503)

28,665,819
194,783,433
1,408,868,445
(141,882,057)
(161,903,558)
(7,325,356)

(4,224,741)
50,399,787
10,467,885
1,753,884,210
(8,272,233)
1,745,611,977

(13,713,326)
40,313,242
45,808,347
(482,228,633)
(10,714,283)
(492,942,916)

51,732,463
51,732,463

(311,110,971)
(311,110,971)

1,744,793,761
818,216
1,745,611,977

(491,746,670)
(1,196,246)
(492,942,916)

51,732,463
51,732,463

(311,110,971)
(311,110,971)

2.105

(0.593)

0.062

(0.375)

828,750,000

828,750,000

828,750,000

828,750,000

2.18
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เอกสารแนบหมายเลข

เลขที

รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 41 ประจาปี 2563
บริ ษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ศู นย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชัน
/ อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที มิถุนายน
เวลา . น.

กรรมการบริษัทฯ ทีเข้ าร่ วมประชุ ม
ดร. จาลอง อติกุล
นายสุเมธ ตันธุ วนิตย์
นายสุเทพ ตระนันทสิน
นายอมรศักดิ นพรัมภา
นายวิเศษ จูภิบาล
นางอาภาวดี มีคุณเอียม

กรรมการและประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

กรรมการบริษัทฯ ทีไม่ ได้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายกัว ฮอค เอง
กรรมการ
นายฮาร์ ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
กรรมการ
นายชาลี ชู
กรรมการ
ผู้บริหาร

นายสุ เมธ ตันธุวนิตย์
นายสุเทพ ตระนันทสิน
นางสาวนาถฤดี รุ่ งเรื องผล
นางสุ พร อานวยพรรณ

นายทวินโชค ตันธุวนิตย์

กรรมการผูจ้ ัดการ
รองกรรมการผูจ้ ัดการ (ปฏิบตั ิการ)
รองกรรมการผูจ้ ัดการ (การเงินและบัญชีกลุ่มและสารสนเทศกลุ่ม)
ผูอ้ านวยการอาวุโส
(บริ หารทรั พยากรมนุษย์กลุ่ม และการจัดการกระบวนการธุ รกิจ) และ
เลขานุการบริ ษทั
ผูอ้ านวยการอาวุโส (งานภูมิภาค ปฏิบตั ิการ และพัฒนาธุรกิจกลุ่ม)

ผู้สอบบัญชีจากสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
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สาหรับ การลงทะเบีย นและนับคะแนนเสี ยง บริ ษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยงของ
บริ ษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จากัด
ผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุ ม
โดยตนเอง ราย ถือหุ ้นรวม , , หุ้น
โดยมอบฉันทะ ราย ถือหุ ้นรวม , , หุ้น
รวมผูถ้ ือหุ้นทีเข้าร่ วมประชุมทังสิ น ราย ถือหุ้นรวม , , หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 59.74 ของจานวน
หุ น้ ทีจาหน่ายได้ทงหมด
ั
จานวน
หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
หมายเหตุ หลังเปิ ดการประชุม มีผูถ้ ือหุ ้นลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมเพิมเติม เมือเสร็ จสิ นการประชุม มีผูถ้ ื อ
หุ้นเข้าร่ วมประชุมรวม ราย ถือหุ ้นรวม , , หุ้น คิดเป็ นร้อยละ . ของจานวนหุ น้ ทังหมด
ทังนี สัดส่ วนของกรรมการทีเข้าร่ วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ .
ก่ อ นเริ มการประชุ ม นางสุ พ ร อานวยพรรณ เลขานุ การบริ ษ ทั ได้ชีแจงให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบถึ ง มาตรการ
ระเบียบ ขันตอน การป้ องกันการแพร่ ระบาดของ
วิธีการและขันตอนในการลงมติในแต่ละวาระของ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น โดยขอฉันทามติจากทีประชุม ให้เฉพาะผูท้ ีคัดค้านหรื องดออกเสี ยง โดยให้ยกมือแสดง
ตนและมอบบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้เจ้าหน้าทีเพือนับคะแนน ทังนี เพือความรวดเร็ วในการนับคะแนน
และสรุ ปมติในแต่ละวาระการประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระจะปรากฏทีจอด้านหน้าห้องประชุม และได้
แนะนากรรมการบริ ษ ัท ฯ รวมทังตัว แทนผูส้ อบบัญ ชี ที เข้าร่ ว มประชุ ม ตามรายชื อดังกล่ าวข้างต้น ต่ อ ผูถ้ ือหุ ้น
จากนันดร.จาลอง อติกุล ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี
เริมประชุ มเวลา 10.30 น.
วาระที 1:

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นครังที ประจาปี

ดร.จาลอง อติกุล ขอให้ ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที ประจาปี
ซึ งประชุ มเมือวันที เมษายน
ปรากฎรายละเอี ยดตามสาเนารายงานการประชุมทีได้ส่งให้ผถู้ ือหุ้นพิจารณา
ล่วงหน้าพร้อมคาบอกกล่าวเรี ยกประชุม รายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ แล้วตังแต่
เดือนพฤษภาคม
และถามว่ามีผใู ้ ดประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุ มดังกล่าว ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ขอแก้ไข
เมื อจบรายงานแล้ว ดร.จาลอง อติกุล ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ซักถามเพิมเติม
มติทประชุ
ี
ม

ผู้ถือหุ้นจานวน ราย ใช้ สิทธิออกเสียง , , เสียง
เห็นด้ วย
495,687,511 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.99
ไม่ เห็นด้ วย
250 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
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ทีประชุมมีมติด ้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที
ประชุมเมือวันศุกร์ ที เมษายน
วาระที่ 2:
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ประจาปี

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี

นายสุ เมธ ตันธุวนิ ตย์ รายงานข้อมูล ในรอบปี
ที ผ่านมาว่ าจะมี การนาเสนอแบ่ งเป็ น ส่ วน คือ
สถานการณ์ มหภาคของสิ งทีเกิดขึน ในปี
รายงานโดยนายสุ เมธ ตันธุวนิ ตย์ ในส่ วนที จะนาเสนอโดยนายทวิน
โชค ตันธุวนิตย์ ผูอ้ านวยการอาวุโส กลุ่มงานบริ หาร ปฏิบตั ิการ และพัฒนาธุรกิจ ส่ วนที จะรายงานโดยนางสาวนาถ
ฤดี รุ่ งเรื องผล รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน และสารสนเทศ ทังนีเพือความชัดเจนมากขึน
ในปี
เป็ นปี ทีมี ผลการดาเนินงานไม่เป็ นทีพอใจ สาเหตุหลักมาจากสงครามการค้า ระหว่าง จีน
สหรัฐฯ ซึ งครุ กรุ่ นมาตังแต่ปลายปี
แล้ว มีการวิวาทะกันระหว่าง ผูน้ า ของ ประเทศ มีการขึนภาษีซึงกัน
และกัน ทาให้เกิดความผันผวนในการค้า ขณะเดียวกันสิ งทีเกิดขึนในช่วงนันคือ สหรั ฐฯ สามารถผลิตนามันได้มาก
ขึนเรื อยๆ ซึ งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีของการผลิตนามันของสหรัฐฯ ในโลกนีมีเขาคนเดียว จึงมีความ
พยายามปั นราคานามันให้สูงขึน เพือทีจะให้กลุ่มบ่อนามันทีเกิดขึนในสหรัฐฯ คุม้ ทุนในการลงทุน และสามารถลด
การขาดดุลย์การค้า ในขณะที จีนเป็ นผูน้ าเข้านามันรายใหญ่ทีสุ ดของโลก เมือนามันแพง จีนก็ตอ้ งเสี ยเงินเยอะ จึงมี
ความพยายามให้นามันราคาแพงขึน ค่าของเงินเปลียนไป การหมุนเวียนของสิ นค้าก็เปลียนทิศทางลง ทาให้สิ นค้าที
จะลาเลียงไปสหรัฐฯ ลดลง พวกดาเนินกิจการเดินเรื อทีจะเดินทางจากสหรัฐฯ ไปเอเชีย คาดการณ์ว่าเรื อของตนคง
จะได้รับการใช้งานน้อยลง ไม่ก็ตอ้ งให้เรื อทิงสมอเฉยๆ จึงต้องมองหาหนทาง และเห็นว่าเอเชี ยมีส ถานภาพดี ใน
ขณะเดี ย วกัน สหรั ฐ ฯ ทะเลาะกับ จี น มากขึ นเรื อยๆ จนกระทังหลายๆ คน เริ มพู ด ว่ า โลกนี จะเปลี ยนจาก
เป็ น การค้าแบบต่างคนต่างค้าขายในภูมิภาคของตัวเอง ทาให้ทุกคนหันมามองว่าโลกจะเป็ นอย่างไร
ทุกๆ บริ ษทั เรื อในโลกหันมาให้บริ การในเอเชียมากขึน เป็ นแรงผลักดัน ส่ งผลให้ค่าระวางทีเกิดขึน
ในระหว่าง เอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิง ระหว่าง ไทย กับ จีน ลดลงเรื อยๆ เพราะว่าไทยตอนนันมีเศรษฐกิจทีดีมาก
เกินดุลย์การค้ามาก มีนกั ท่องเทียวเข้ามามาก เงินบาทแข็งแรงมาก จนทุกคนมองว่าไทย เศรษฐกิจจะดีมาก ส่ วนจีน
ราคาของถูกลง ไทยคงจะเป็ นอนาคตของเอเชี ยทีมีความสาคัญ จึงนาเรื อมาวิงเยอะแยะ ทาให้ค่าระวางลดลงมาก
นีคือสิ งทีเกิดขึนในปี
อีกปั จจัยที มีความสาคัญ คือ ทางสหประชาชาติตงกติ
ั กาไว้ว่าหลังจากเดือนมกราคม ปี
เป็ นต้น
ไป เรื อทุกลาทีวิงในโลกนี จะต้องใช้นามันทีมีกามะถันตา เพราะเกิดปั ญหาเรื องโลกร้ อน ปัญหาการกาจัดพลาสติก
ฯลฯ จึงตังกติกาว่า ปี
เดือนมกราคมเป็ นต้นไป บังคับให้ทุกคนต้องใช้นามันกามะถันตา แต่ในขณะเดียวกัน
ตังแต่ไตรมาสที ปี
หลายประเทศเริ มบังคับใช้แล้ว ได้แก่ จีน และประเทศในยุโรป ส่ งผลให้ราคานามันที
เป็ นนามันกามะถันตา ราคาสู งขึนมาก ทุกคนต่างหาทางออก ซึงมี วิธี คือติด
คือใช้นามันแบบเดิม มี ค่า
กามะถันสู ง มากรอง แล้วค่อยปล่อยออก หรื อ ใช้วิธีตอ้ งเติมนามันราคาแพง ทาให้พวกค้านามันเกร็ งกาไร คานวณ
ว่าเรื อทีต้องใช้นามัน แพงมีจานวนมากกว่าร้อยละ พวกที ไม่ ต้องใช้มีจ านวนน้อย ทาให้เกิด การกักตุนนามัน
กามะถันตาเยอะ เพราะว่ายิงตุน ต้องยิงใช้ ราคาก็ตอ้ งยิงแพง ได้กาไรมหาศาล เราคงได้ยินว่าเรื อบรรทุกนามันเข้า
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ไปแบบไม่ จากัด จานวนเพือไปเก็บ นามัน โดยต่ างตังใจไว้ว่าในเดือนมกราคม ทุกคนต้องมาใช้ ราคาเท่ าไหร่ ก็
ต้องซือ ส่ งผลให้ราคานามันช่วงเดือนมกราคมสู ง
เหรี ยญต่อตัน
เมือเป็ นเช่นนี ทังสหรัฐฯ ทังซาอุ ดิอาระเบีย และรัสเซี ย ต่างแย่งกันขายนามัน เพราะนามันกาไรดีมาก
ในทีสุ ดทะเลาะกัน สหรัฐฯ ต้องการส่ วนแบ่งมาก เพราะกลายเป็ นผูส้ ่ งออกนามันรายใหญ่ทีสุ ดของโลก รัสเซี ยก็มี
ส่ วนแบ่งเยอะ ซาอุดิอาระเบียก็เป็ นผูค้ า้ เจ้าเก่าอยูแ่ ล้ว สุ ดท้ายส่ งผลให้ราคานามันตก ประกอบกับต้นปี
เกิด
โควิด ซึ งจริ งๆ เกิดตังแต่ไตรมาสที แล้ว แต่มนั เริ มแพร่ ระบาดมากขึน ในทีสุ ด ปัญหาวิธีแก้โควิด ที ดีทีสุ ด
คือ การ
พอหยุดหมดทุกอย่าง เรื อต่างๆ ที คาดว่าจะใช้นามันกามะถันตาที เก็บไว้เยอะแยะ ไม่ มีใครใช้
เกิดล้นตลาด มีการ
ในประเทศต่างๆ มากขึนเรื อยๆ สิ นค้าก็ไม่ไหล เมือไม่ไหล เรื อทีวิงอยูก่ ต็ อ้ งทิงสมอ
ทางบริ ษทั ฯ ก็พยายามปรับตัวเองให้เหมาะสมกับจานวนเรื อทีเรามีอยู่ จนเข้าปี
ในปี
เห็ น ได้เลยว่านอกจากราคานามัน ตกตาแบบเป็ นประวัติการณ์ แล้ว สิ นค้าก็ห ายไปด้วย
เพราะว่าเมื อถูก
คนก็ไม่บริ โภค ไม่บริ โภค การท่ าปิ ด ไม่ยอมรับให้เรื อเข้า นี คือสิ งทีเกิด ขึน นอกจากนี เกิด
ปั ญหาใหม่ว่าความวุ่นวายในสหรัฐฯ ทาท่าจะบานปลาย ระหว่างคนผิวสี ขณะเดียวกันกันก็เกิดการสร้างกระแส
ต่อต้านจี น ว่าเชือโควิด มาจากจีน กลายเป็ นเหตุการณ์วุ่นวายในสหรั ฐฯ แต่ สาหรั บสิ นค้าของเรา ถ้าตราบใดที
ยังไม่ เปิ ด สิ นค้าก็ไม่ ไหล แต่ ตอนนี เราได้ข่าวดีม ากขึนเรื อยๆ ว่าแต่ละประเทศเริ มเปิ ดมากขึนเรื อยๆ
สิ นค้าเริ มไหลขึนเรื อยๆ
นายทวินโชค ตันธุ วนิตย์ ผู้อานวยการอาวุ โส กลุ่ มงานบริ หาร ปฏิบ ตั ิการ และพัฒนาธุ รกิ จ รายงาน
ต่อไปในส่ วนของการตลาดในภาพรวมปี
ภาพรวมปี
และเทคโนโลยีทีทางบริ ษทั ฯ จะทาเพิมเติมในปี
จะเป็ นการรายงานเกี ยวกับจานวนเรื อที มีการเปลียนแปลงระหว่างปี
สถานการณ์ ข องตลาด และโอกาสของตลาด รวมถึง เรื องนอกเหนื อจากสิ งทีเราสามารถจะ ควบคุ มได้ และ
ความสาเร็จของบริ ษทั ฯ ในปี
ปี 18
จานวนเรื อ และ
เพิมขึนประมาณร้อยละ จานวนเรื อ
ทิ งสมอมากขึน ถึ งร้ อยละ
ในเวลาเดี ยวกัน
ลดลงร้ อยละ จาก เหรี ยญ
เหลื อ เหรี ยญ ราคาน ามัน โดยเฉลี ยลดลง ราคาของน ามัน กามะถัน ตา (
)
เหรี ยญ จะเห็นได้ว่าราคา ประมาณ กว่าเหรี ยญ
ทาง
คาดการณ์ ไว้ ว่ าปี
อัต ราการเจริ ญเติ บ โต
ของโลก
ประมาณร้อยละ . โดยประเทศทีกาลังพัฒนาจะอยูท่ ีร้อยละ . นี เป็ นทีมาว่าทาไมก่อนปี
ทุกคนเริ มปี ด้วย
ความรู้ สึกทีบวก แต่ ผลที เกิดขึนจริ งในปี
ปรากฎว่า
หายไปร้อยละ . สาหรับโลก และของประเทศ
กาลังพัฒนาหายไปร้อยละ . แต่แม้จะเห็นได้ว่า
ของโลกไม่สวยงาม แต่ในพืนทีที
ทุกวันนี ทาธุรกิจ
อยู่ ยังเป็ นสี เขียวเข้ม คือ พืนทีระหว่างจีน อาเซียน และอินเดีย นันคือ เสาหลักของธุรกิจของเรา ทุกวันนี
ในส่ วนของ
อยากให้ทุกท่านดูเส้นสี นาเงินเข้ม กับเส้นสีส้มเป็ นหลัก อัน
แรกให้เห็นว่า
กราฟนี ทามาเมือปี
เราจะเห็นได้ว่าเส้นสี ส้ม บอกถึง
หรื อ ความต้องการ
ของการขนส่ ง สิ น ค้า ปี นันคาดว่า ความต้อ งการของสิ น ค้ามากกว่ าเส้น สี น าเงิ น ซึ งคือ จานวนการเติ บ โตของ
ของเรื อในโลก หมายความว่า ปี
ไม่มีใครเห็นเลยว่าปี
จะมีความผันผวน มากแค่ไหน ในส่ วน
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แท่ง ตามทีวงเอาไว้ในกราฟ กลับกลายเป็ นว่าเส้นสี ส้ม และเส้นตกลง แสดงให้เห็ นถึงว่าสถานการณ์เลวร้าย กราฟ
ด้านขวาที
แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะแย่ แค่ไหน พืนทีทีมี
เรื อง
ก็ยงั อยู่
ในเอเชีย คือ ใน ทีเราทาธุรกิจอยู่
ต้อ งยอมรั บ ว่ าในปี
เราถู ก กระทาโดยหลายปั จ จัยที เราไม่ ส ามารถ
ได้ คื อ การเมื อง
ระดับมหภาค ซึ งทาให้มีปัญหาเรื อง
ระหว่าง กับ
หรื อ ราคานามันทีแกว่ง ต่อมาปัญหาเรื องกฎ
กติกา ของ ซึ งในทีนี คือ
ซึ งอยูภ่ ายใต้ กาหนดกามะถันทีอยูใ่ น
น ามัน ที เรื อใช้ ท ั งหมดต้อ งลด รวมถึ ง คู่ แ ข่ ง ต่ า งๆ ที ไม่ ส ามารถ
ตรงนี ได้ เขาเห็ น ว่ า ใน
มี
ก็อยากเข้ามามากขึน นอกจากนีก็เรื องโควิด
จากกราฟ
แสดงให้เห็นปัจจัยต่างๆ ส่ งผลกับธุรกิจของเราอย่างไร กราฟทีเห็น ตรงสี
แดงคือ
นาเข้าสิ นค้า จีน กับ อเมริ กา สี นาเงินคือ สิ นค้านาเข้า สหรัฐอเมริ กา สี แดงคื อ
เข้า
จีน เราจะเห็ นได้ว่า ปั ญหาเรื อง
เกิดมาตังแต่ปี
แล้ว ทาไมเขาถึงคิดว่า ปี
จะดี เราจะเห็นว่า
เส้น สี แดงตกลงตอนต้นปี
เพราะก่อนปี
ทุกคนคิด ว่าแย่มากแล้ว คิดว่า อเมริ กากับ จีนจะหา
ร่ วมกันได้ แต่มันกลับประทุอีกรอบช่วงปลายไตรมาสที จนจีนต้อง
ช่วงเดือนสิ งหาคม จะเห็นประมาณ
ไตรมาส ทุกอย่างก็นิงอยูต่ รงนัน นีคือสิ งทีเกิดขึน
เส้นสี เขียวคือเส้นของราคานามัน เปรี ยบเทียบให้เห็นว่าราคานามันช่วงปลายปี
ทุกคนคิดว่าอาจจะ
แย่ ราคานามันเลยลง เพราะ
ทะเลาะกัน พอเริ มต้นปี
ดีขึน ราคานามันเริ มขยับขึน จนกระทังสถานการณ์
เริ มแย่ลง ราคานามันลงไปอีก แต่ ทงนี
ั สิ งทีน่ ากลัวคือ จะเห็ นได้ว่าไตรมาสที ราคานามันผันผวนมาก เพราะเริ มมี
ทีเกิดขึนทาง
ไม่ว่าจะเป็ นเรื องทีกบฏเยเมนไประเบิดทีกลันนามันของซาอุดิอาระเบีย รวมถึงเกิด
ความขัดแย้งตลอดเวลา ราคานามันเลยแกว่ง จนกระทังสิ นปี ราคานามันเริ มลงเพราะ
เริ มแย่ ทุกคนจึงเริ มเห็น
ได้ว่าสถานการณ์เริ มไม่ดีอย่างทีคิด จนกระทังปี
จะเห็นได้ว่าราคานามันยิงดิงตาลงไปอีก
กราฟสี เขียวอ่อนด้านบนคือราคาของนามันกามะถันตา ซึ งทุกคนจะเห็นได้ว่า มันพุ่งขึนตอนสิ นปี
เราจะเห็นได้ว่าราคาต่างระหว่าง สี เขียว กับ สี เขียวอ่อน กระจายตัวใหญ่ขึน ในช่วงแรกๆ จนกระทังผลสุ ดท้ายโค
วิดมา จึงสันลง ถึงแม้ว่ามันจะสันลง ก็ยงั อยูใ่ นระดับ
เหรี ยญ
กราฟ
สีแดง และกราฟสี นาเงิน คือ
ของบริ ษทั แต่สเกลไม่ได้เป็ นสเกลตามทีเห็น ซึ ง
เราจะเห็นได้ว่า
ดีม ากตอนต้นปี
ทุกคนจะเห็นได้ว่าสี แดง ตรงเส้น
จีนบอกว่า ถ้าจะเข้าจีน ต้อง
ใช้นามันกามะถันตา เขาเริ มก่อนคนอืน ระยะ ไมล์ทะเล ทาให้ช่วงเวลานัน ราคา
ก็ขึนในระดับหนึ ง แต่
ปัญหาเรื อง
ก็ทาให้
เริ มมีผลกระทบ แต่สิงทีทาให้เราเหนื อยทีสุดคือ ต้นไตรมาส มีคู่แข่งเข้า
มาในตลาดของเรา มี
มี
เข้ามาใหม่กว่า
ทาให้ช่วงเวลานัน
ตาทีสุ ด แล้ว
ก็จะเริ มสู งขึนมาช่วงไตรมาส เพราะเป็ นช่วงเวลาทีสายเรื อจะต้องเติมนามันกามะถันตา ณ ตอนนีคือช่วงไตรมาส
แรกของปี
เราเห็นได้ว่าราคา
ยังค่อนข้างสู ง เพราะเป็ นผลพวงทีได้จากราคานามันกามะถันตาทียังมี
เหนือราคานามันปกติอยู่ นี เป็ นชาร์ ตทีให้ทุกคนเห็นคร่ าวๆ ว่า สถานการณ์ภายนอกเกิดอะไรขึน เพราะ
มันส่ งผลกระทบกับผลประกอบการของบริ ษทั ฯ
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ในส่ วนของ
บริ ษัท ฯ สามารถเติ บ โตได้อ ย่างต่ อ เนื อง ในปี
แม้สถานการณ์จะเลวร้ าย โดยธุรกิจของเรายังอยูใ่ น
หลัก ส่ วนคือ ใน
และ
โดยเราประสบความสาเร็ จ เห็นได้จากธุรกิจ
มา
โต ร้อยละ ธุรกิจใน
เองก็โตร้อยละ เหมือนกัน ธุ รกิจจาก
มา
โตร้ อยละ ขากลับโตร้อยละ
จาก
มา
น้อยลงร้อยละ เพราะเราเปลียน
มา
มากขึน โดย
เสาหลักนีเป็ นหัวใจหลักในการทาธุรกิจทุกวันนี
เราเน้น ในสิ งที เราควบคุ มได้ นันคือ การพัฒนาเรื อง
เพือให้
ของเราลดลง ซึ งเราเห็นได้ว่ากราฟ ชุด ที แสดงมีอตั ราค่าใช้จ่ายลดลงตามลาดับ
ต่ อ ไปเป็ นส่ ว นของแผนงานปี
เรามาพูด ถึงปี
จากมุ ม มองของ
ต่ า งๆ ว่ าจะเป็ น
อย่างไร และ
ทาให้ อุตสาหกรรมเป็ นอย่างไร รวมถึ ง
ของเรา และ
ทีเราทาคังค้างไว้
ภาพรวมปี
การคาดการณ์การเติบโตของตลาดระดับ
และ
ปี
ทาง
คาดการณ์ว่าจะลดลงร้อยละ แต่ทงนี
ั
ตามเส้นสี เหลืองประ ตาสุ ดคือทีร้อยละ
คาดการณ์ ว่ า ในปี
จะตกลงกว่ า ร้ อ ยละ จาก
ที โดย
เหลือ แต่ถา้ มองอย่าง
ว่าทุกอย่างจะดี ไม่มี
ก็ยงั ลดลงอยูท่ ี ซึ งหายไป จุด ซึ งผมคิดว่าค่อนข้างเยอะ ถ้าเรายังอยูบ่ นเส้นของ
ก็คิดว่าปี
จะดี ขึน แต่ถา้ ดู
ยังอยู่ที เพราะฉะนัน
ที เราคิดว่าจะเกิดขึนอาจไม่ใช่
แต่อาจค่อยๆ ดีขึน กราฟด้านขวา คือ
เราจะเห็นได้ว่าช่ วงปี
ทุกคนแย่ โดยเฉพาะทีร่ วง
เร็ วที สุ ด คือ สี นาเงิน คือ จีน ซึ งเกิดปั ญหาเรื อง
ก่อน แล้วก็ดีขึนมา แล้วก็ตกลงอีก สาเหตุที ดี ขึนมาตอน
นันคือ มี
ทีทางยุโรปสังเอาไว้ แต่เนื องจากปั ญหาทียุโรปยัง หนักอยู่
จึงลดลง ทาให้สีนาเงิน
เริ มลดลงด้วย นีเป็ นตัวชีวัดทีผมคิดว่าน่าสนใจ เพราะมัน
กับสายเรื อโดยตรง
กลับมาดูแผนทีโลกอีกครัง ในปี
พูดได้ว่าแย่ แต่พอมาดูสี แถวนีทีเรายังทาธุรกิจยังเป็ นสี เขียวอยู่
ยกเว้นไทยที โดนเรื อง
เยอะ จากการคาดการณ์ ของปี 21 บริ เวณที เราทาธุ รกิ จ อยู่เป็ นสี เขีย วเข้ม กว่ า
ชาวบ้าน หมายความว่าเรายังมี ความมันใจว่า
ที วางไว้ว่า เราจะเติบโตใน เสาหลักนี คือ จี น อาเซี ยน
อินเดีย ยังเป็ น
ทีเรายังมันใจว่าจะใช้มนั ต่อไป
ผลกระทบของโควิด ต่ ออุตสาหกรรรมนี นี คือเปอร์ เซ็ นต์ของเรื อที
จอดทิงสมอ จานวนทังหมดช่วง พฤษภาคม มิถุนายนที
ไว้ จะเห็นว่าเรื อที วิงไกลๆ มี
ร้อยละ
คือเรื อจอดทิงไว้เฉยๆ เยอะ สองกราฟนี แสดง
ทีจอดทิงสมอไว้ในแต่ละ
ในปี
จะเห็นได้ว่า
ไตรมาสที มีเ ยอะเพราะเป็ นช่ วงตรุ ษจีน แต่ไตรมาสที เพราะโควิด ล้วนๆ ไตรมาสที ตัวกราฟตกมาข้างล่าง
หมายความว่าเรื อกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
นีเป็ นกราฟ
อี กแบบที ทาให้เ ห็นเป็ นอีกมุม มอง สี นาเงินคือ
หรื อ
เรื อทีจอดทิงไว้เฉยๆ จะเห็นได้ว่าช่ วงเวลา ปี ทีผ่านมา ช่วงนี เป็ นช่ วงทีมี
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มากทีสุ ดเป็ นประวัติการณ์ เพราะโควิด เห็นไว้ว่าใน
นี มี
ทีจะให้เราเลือกหยิบขึนมาใช้ประโยชน์
ได้ เราก็เห็นเป็ นโอกาส สาหรับ บริ ษทั ฯ เช่นกัน
กลับมาดูว่า
ทาอะไรบ้างช่ วงโควิด เรามีการทอดสมอเรื อบ้าง หยุด
ให้บ ริ การในบาง
รวมแล้ว กว่าครังในช่วงเวลาทีผ่านมา เพราะเราถือว่าในเมือมีสินค้าไม่พอให้ขน ก็ไม่
ขน นอกจากนี เรารู ้ว่าสิ นค้าชนิ ดไหนมีความเสี ยงสู ง ตา ในสถานการณ์ทีไม่ปกติ เราหันไปหาสินค้าทีมีความเสี ยง
ตา สิ นค้าทีเกียวกับ
เป็ นตัวอย่างทีเราต้องหาลูกค้ากลุ่มนี มากขึน ส่ วนลูกค้าทีมีสินค้าเป็ น
หรื อ
มี
น้ อย เราก็ เลื อ กเพื อให้ เราโดน
น้ อยที สุ ด และเพราะเราทา
จึงต้องเจรจากับคนทีเราคุยได้ว่าช่วงนี เราจะไม่วิง เราขอไปขึนเรื อของคนอืนได้หรื อไม่ เพือช่วย
ของกันและกัน
ช่วงเวลาทีเรื อจอดนิงๆ เรานาเรื อไปติด
รวมถึงมีการบารุ งรักษา ทียังไงมันก็ตอ้ งเสี ยเวลาช่วง
นีอยูแ่ ล้ว นอกจากนี ตามนโนบายของทางรัฐทีจะช่วยทางการเงินกับทุกบริ ษทั ฯ ทีได้รับผลกระทบจากโควิด เรา
ก็ได้
ด้วยเช่ นกัน และทีแน่ ๆ คือ เราได้พูดคุยกับ
ของเราทุกคนว่าภายใต้สถานการณ์ ที
มันลาบากอย่างนี ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้เราด้วยได้หรื อไม่ นีเป็ นสิ งทีเราทา และคิดว่าน่าจะเพียงพอ ณ ตอนนี
แน่ นอนว่ามีปัจจัยมากมายทีเราไม่สามารถควบคุมได้ เราจาเป็ นต้องกลับมาทาในสิ งทีเราควบคุมได้
แบ่งเป็ น อย่าง คือ เราจะใช้เรื อง
มากขึน
อะไรที มนุ ษย์ตอ้ งมานังทาซาๆ เราเอาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ ต่อมา ในการเพิมประสิ ทธิภาพของพนักงานเรา เราจะ
เขาเพิมเติม ช่วงเวลานีเป็ นช่วงเวลาดี
เพราะมีส ถานการณ์มากมายเกิดขึน เป็ นช่วงเวลาเรี ยนรู ้ทีดีมาก เป็ นโอกาสที ดี ทีเราจะได้เพิมศักยภาพของคนของ
เรา รวมถึงลูกค้า เราต้องการที จะเพิมความรู ้สึกทีดีระหว่างลูกค้ากับเรา โดยทีเราต้อง
เรื อง
ว่าทายังไงให้
ลู กค้าได้ดีขึน เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย สุ ดท้ายสาคัญทีสุ ดคือเรื อง
เพราะว่ามี หลายสิ งที
อยากทา แต่
ของเราไม่ เอื ออานวย ทาให้ ไม่ ส ามารถไปถึ ง ผลตรงนันได้ ดังนัน
สาคัญทีสุ ด โดยเราเอา เข้ามาช่วย เพือให้เราสามารถบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
หลังจากโควิด เริ มอยู่ตัวมากขึน เราก็ตอ้ งเตรี ยมตัว เราต้องกลับ มาดู ว่าเราจะบริ ห ารจัดการให้ได้
มี
กับเรื อทีเรามีอยู่ในมือมากขึนอย่างไร แน่ นอนเราต้องเอา
เข้ามาช่วยพัฒนาวิธีการ
ทางานของเรา ทังภายในและภายนอก หมายความว่า ภายใน เราจะ
การทางานของเรา ภายนอกคือ
เราจะเข้าหาลูกค้าได้มากขึน โดยเอาเทคโนโลยีเหล่านี เข้ามาช่วย
เป็ นตัวอย่าง และแน่นอนเรารู ้แล้วว่า
ปี นีและปี ต่อๆ ไป เรามีแขกไม่ได้รับเชิญมาซึ งเราก็ตอ้ งเตรี ยมตัว เรารู ้ล่วงหน้า เราสามารถเตรี ยมตัวได้ดี
2020
เรามาติดตามสิ งทีเราได้ทาไปในปี ทีแล้ว ในเรื อง
เราได้ติดตังตัวกรองกามะถัน
บนเรื อ ลา ตังแต่ปีทีแล้ว และครึ งแรกของปี นี เราจะติดอีก ลา และครึ งหลังของปี นีเราจะติดอีก ลาที เหลือ ซึ ง
มีคาถามว่าตอนนี ราคานามัน ตาขนาดนี ยังคุ ม้ ค่าอยู่หรื อไม่ เราได้ดู
คร่ าวๆ ที ว่า แค่ เหรี ยญ ตาม
ความคิดของเรา พอสถานการณ์เริ มคลีคลายขึน มันต้องไม่ใช่ น่ าจะมากกว่านัน แต่เราเอาตัวเลข
ขึนมาพูด เหรียญ เราก็อยูท่ ีตัวเลขประมาณ . ล้าน ที เราจะสามารถ
ได้ในปี นี
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นางสาวนาถฤดี รุ่ งเรื องผล รายงานผลประกอบการของกลุ่มบริ ษทั ฯ ว่าในปี
บริ ษัทฯ มี ปริ ม าณ
การขนส่ งตูท้ ังหมด . ล้านตู ้ สู ง กว่าปี
ร้ อยละ . ในขณะเดี ยวกัน
คือประสิ ท ธิ ภาพการใช้
ประโยชน์สูงขึนร้อยละ จากร้อยละ อยูท่ ีร้อยะ
โดยปริ มาณการขนส่ งตูแ้ ยกตามประเภทธุรกิจหลักของ
บริ ษทั ฯ โตขึน โดยสายธุ รกิจ
โตขึนร้อยละ และสายธุรกิจ
โตขึนร้อยละ
ในส่ วนของรายได้ต่อตู ้ และ ต้นทุนต่อตู ้ ก่อนอืนขอแจ้งให้ทราบก่อนเนื องจากมีหลายท่านถามเข้ามา
ว่า ทาไมตัวเลขปี
และ
ต่างกัน ขอชีแจงว่า ปี
ทางบริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการบัญชีฉบับที เรื อง
รายได้ทีทาสัญญากับลูกค้า นามาใช้ ซึ งเราเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ . .
ทาให้เรามีการจัดรายการโดยแยกเงินทีจ่ายแทนและเรี ยกเก็บจากลูกค้า ซึ งในอดีต เราเคยแสดงเป็ นรายการสุ ทธิใน
ต้นทุ น ซึ งพอเราใช้มาตรฐานฉบับที เราเลยมีการจัดประเภทใหม่ โดยเงินทีเราจ่ายแทนลูกค้าแสดงเป็ นต้นทุน
ในขณะทีเงินทีเราเรี ยกเก็บกลับมาได้จากลูกค้าแสดงเป็ นรายได้ ซึ งเมือเรานามาตรฐานการบัญชี ฉบับที มาใช้
ในปี
เราต้องมีการ
ตัวเลขของปี
ซึ งเป็ นงบการเงินเปรี ยบเทียบใหม่ ซึ งตามธรรมดา เพือให้เห็น
ภาพ ปี
ถ้าไม่ ได้มีการ
รายได้ต่อตูจ้ ะอยู่ที เหรี ยญ ต้นทุนต่อตูอ้ ยู่ที เหรี ยญ อันนี พูดถึ งตาม
มาตรฐานใหม่ รายได้ต่อตู ล้ ดลงจากเดิมจาก เหรี ยญ มาอยู่ที เหรี ยญ ขณะทีต้นทุน ก็ลดลงเช่ นกัน โดย
ต้นทุนจาก เหรี ยญ ลดเหลือ เหรี ยญ แต่เนื องจากการลดลงของรายได้ต่อตู ้ ทาให้อตั รากาไรขันต้นของเรา
ปี
อยูท่ ี ร้อยละ ขณะทีปี
อยูท่ ีร้อยละ
งบกาไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ ในปี
มีผลขาดทุนก่อนภาษี ล้านบาท เทียบกับปี
อยูท่ ี
ถือว่าเราขาดทุนมากขึน ล้าน แต่เรายังมี
ยังเป็ นบวกอยูท่ ี , ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า แม้เรามีผล
ขาดทุนสุ ทธิ แต่ขณะเดียวกันเรายังมี
และ เงิ นสดหมุนเวียน ใช้ในกิจการ ค่าใช้จ่ายตัวสาคัญคือ ค่าเสื อม
ราคา เป็ นขาดทุ นทีไม่ได้อยูใ่ นรู ปตัวเงิน
เมือดูกราฟนี จะเห็นว่าผลขาดทุนเพิมขึน ล้านบาท เกิดจากรายได้เราลดลง ล้านบาท รายได้ที
ลดลงมาจาก กรณี คือ ปริ มาณการขนส่ งเพิมขึน ขณะเดียวกันรายได้ต่อตูล้ ดลง ทาให้ร ายได้รวมเราลดลง ใน
ขณะเดี ยวกัน รายได้จากค่ าเช่ าเรื อในปี ที ผ่านมาลดลง เป็ นเหตุใ ห้รายได้ข องเราลดลง แท่ งถัด มาที เป็ นสี นาเงิ น
ต้นทุนของเราลดลง ล้าน คือ เราบริ หารต้นทุนได้ดีขนึ ตัวหลักทีทาให้ตน้ ทุนเราลดลง มาจากค่าใช้จ่ายหลัก คือ
ค่าใช้จ่ายในการยกตู้ คือ
ลดลง อีกตัวคือค่านามันลดลง ในปี
ต้นทุนค่านามันทีเราใช้ อยู่ที
เหรี ยญ/เมตริ กตัน ในขณะทีปี
อยูท่ ี เหรี ยญ/เมตริ กตัน สาเหตุถดั มา ส่ วนหนึงทีทาให้เราขาดทุนมากขึนก็
คือ เรามีกาไรอื นๆ ลดลง ล้าน เป็ นแท่ งสี ส้ม ส่ วนหนึ งมาจากว่าเราขายตูค้ อนเทนเนอร์ เก่ าลดลง มีกาไรจาก
อัตราแลกเปลียน แต่ลดลง ในปี
มีกาไรจากอัตราแลกเปลียนที ล้านบาท ขณะที ปี
อยูท่ ี ล้าน ถัด
มา เรามีกาไรลดลงจาก
ปี
เรามีการจัดรายการด้อยค่าของสัญญาทีสร้างภาระ เป็ นจานวน
เงิน ล้าน แต่ ขณะเดียวกัน ปี
เราไม่ มีการบันทึ กการด้อยค่าเพิม แต่ ในขณะเดี ยวกันก็ไม่ มีก ารปรับ ราคา
ฉะนันในปี
เนืองจากเรามีกาไรจากการปรับรายการราคาด้อยค่า ทาให้มี
ของปี
ลดลง
จากปี
ต่างๆ เพิมขึน ล้านบาท เนื องจากต้นทุนการดาเนิ นงานและค่าใช้จ่ายเกียวกับ
อัตราเงิน เดือนทีมีการปรับขึน ส่ วนสี ส้มบล็อคสุ ดท้าย คือ ต้นทุนทางการเงินเพิมขึน ล้าน เมือเทียบกับปี
ส่ วนหนึ งเนื องจากเราออกเรื อใหม่ ลา ลาออกในปี
และอีก ลา ในปี
เลยทาให้มีอตั ราดอกเบี ย
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สู งขึน ขณะเดียวกัน เรากูเ้ งินบางส่ วนเพิมสาหรับการติดตัง
ของเรื อ อันนี เป็ นเหตุผลทังหมดทีทาให้ กาไร
ในปี
ลดลงกว่า ปี
สิ นทรัพย์รวมทังหมด พันล้านบาท มีหนี สิ นรวม . พันล้านบาท มีส่วนของผูถ้ ือ หุ ้น . พันล้าน
บาท ถ้าเทียบกับปี
ทังสิ นทรัพย์ หนีสิ น และส่ วนของผูถ้ ือหุ้นลดลง ส่ วนหนึงเนื องมาจากว่า เรามีผลขาดทุ น
ในปี
เมื อจบการรายงานแล้ว ดร.จาลอง อติ กุล ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้น ถาม
คาถาม และกรรมการได้ชีแจงดังต่อไปนี
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุ ้นมาด้วยตนเอง
คาถาม แม้
จะเป็ นบวก แต่
ติดลบ รวมถึง มีปั ญหาต่ างๆ มากมาย ไม่ ว่า คู่แข่ง มากขึน
ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ ปั ญหาทางจีน การค้า หลายๆ อย่าง จึงอยากสอบถามว่า เราวางแผนอย่างไรบ้าง
จุดไหนคือจุดคุ ม้ ทุนของเรา และสัดส่ วนของเรื อใหม่ ปี
เป็ นอย่างไร ปี ต่อไป เรามีสัดส่ วนทีจะ
เพิมเรื อใหม่ หรื อ การ
สัดส่ วนกับลูกค้า ของเราเป็ นอย่างไรบ้าง การ
ตรงนี คือสัดส่ วน
สาคัญในการอุม้ รายได้และลดรายจ่าย หลายบริ ษทั ฯ บอกว่า ยิงปริ มาณการขนมาก แต่ก็ยงั ขาดทุนอยู่
เราควรหยุดดีกว่าหรื อไม่ หรื อทาอย่างไร
ตอบ
คาดว่าการขนส่ งสิ นค้ายังผันผวนต่อไปอีก ไตรมาสนึง แต่การค้าในเอเชีย ระหว่าง เสาหลัก ของเรา
คือ จีน อาเซี ยน อินเดีย แข็งแกร่ งมากขึนเรื อย ๆ เราต้องเสริ มความแข็งแกร่ งของเราใน เสาหลักนี
การใช้เรื อวิงใน เสาหลัก ก็ใช้เรื อทีต่างขนาดออกไป เราต้องปรับขนาดเรื อให้เหมาะสมกับสถานะ
ของสิ นค้า เรื อที เรามี ถ้าใช้แล้วไม่เหมาะสม ก็เช่าออกไป ถ้าเรื อเราไม่มี เราก็ไปซื อมาหรื อเช่ามา ส่ วน
เรื องต่อเรื อใหม่ในปี นี คงจะไม่ มี ถ้าจาเป็ นต้องใช้เรื อก็จะเช่ ามากกว่า จนกว่าสถานการณ์จ ะคลีคลาย
หรื อหลังจากการเลือกตังของสหรัฐฯ เรี ยบร้อย ภาพต่างๆ ของธุรกิจจะชัดเจนยิงขึน เรื องลงทุนใหม่ใน
ปี นี คงไม่มี เราคงหาทางหาเรื อทีเหมาะสมต่อไป ซึ งก็เป็ นข่าวดีของเราตรงทีว่า ปั จจุบนั นี เรื อทิงสมอ
เยอะมาก ราคาถูกมาก ฉะนันการเช่าอาจเป็ นทางเลือกทีดีกว่า
คาถาม: ปัญหา
ทีเราติดตัง
อย่างทีท่านบอก มีทางเลือก ทาง คือ ติดตัง
กับ ซื อนามัน
กามะถันตา เรามองสัดส่ วนเป็ นเหมือนเดิมหรื อไม่ว่า จะติดตัง
ไปเรื อยๆ หรื อจะใช้นามันที
ราคาค่อนข้างตาทีเราซื อมาแล้ว
ตอบ: เราคงจะไม่ ติ ด ตัง
เพิ มเติ ม ในระยะนี เพราะ ระหว่างติ ด ตังหรื อ ไม่ ก็อ ยู่ระหว่ าง
เหรี ยญ ขึนมานิดนึง คิดว่าเรื อง ติดตัง
คงจะทาแค่นีพอ ตอนนีด้วยสถานการณ์ กว่าเรื องโควิด
จะลงตัว กว่าจะมีวคั ซี น ผมคิดว่าการบริ โภคนามันกามะถันตาอาจเพิมไม่มาก และสงครามการค้าก็เกิด
ต่อไป จีนบอกจะเลิกซื อถัวเหลือง จาก อเมริ กาแล้ว เรื อเทกองอีกจานวนมหาศาลก็จะไม่มีงานทา ผม
คิดว่าราคานามันกามะถันตาน่าจะไม่สูงไปกว่านีเท่าไหร่
คาถาม: แล้วเราไม่คิดจะทาเป็ นเรื อกักเก็บนามันกามะถันตาหรื อ
ตอบ: ไม่ได้ เพราะเรื อของเราเป็ นเรื อขนตู ้ บรรทุกนามันไม่ได้
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คาถาม: ในส่ ว นของ เสาหลัก ถ้า ทางด้ านอิ น เดี ย โตเยอะ ปี ที แล้ว เราลงทุ น ตังบริ ษัท ย่อ ย ไม่ ท ราบว่ า
สถานการณ์จะเป็ นเหมือนเดิมหรื อไม่
ตอบ: ตอนนี อิ นเดี ย ปั ญหาที เราเจอเมื อ เดื อนที ผ่านมา คือ
แต่ ตอนนี ตามข่ าวก็ค่อยคลายขึนมา
เรื อยๆ แล้ว สิ นค้าเริ มไหล
เริ มคลายล็อค มากขึน สิ นค้าไหลมากขึน เคสนีน่าจะมีอนาคตทีดี
นายวรพจน์ เกตุอร่ าม ผูถ้ ือหุ ้นมาด้วยตนเอง
คาถาม: จะสอบถามเรื องราคานามัน เพราะว่าปั จจัยหลายปั จจัยเรา
ไม่ ได้ ไม่ ว่าจะเป็ นเรื อง
ค่า
แต่ เรื องราคาน ามัน ผมเข้าใจว่า เราสามารถ บริ ห ารควบคุ ม ได้ ไม่ ท ราบว่ า
บริ ษทั ฯ วางแผนจะซื อนามันราคาถูกอย่างนีมากน้อยแค่ไหน
ตอบ: เรามีวิธีซือ วิธีคือซื อล่วงหน้า และซื อราคากระเปาะ เรามี
ประกอบด้วย กรรมการ
ท่าน ทีมีหน้าทีดูแลเรื องนามันโดยเฉพาะ ถ้าเราคิดว่านามันมันจะขึน เราก็ตอ้ งซื อ จะลงเราก็ไม่ซือ ที
ผ่านมาเราประสบความสาเร็ จว่าเราซื อได้ค่อนข้างจะถูก เราก็มีรัฐมนตรี นามันอยู่กบั เรา เป็ น
เราอยูว่ ่าช่วงนี อย่าเพิงซื ออะไรล่วงหน้า เพราะยังผันผวนอีกเยอะ เวลานี ทังผูผ้ ลิต ผูค้ า้ อยากให้นามัน
ราคาขึน แต่ว่าก็คงต้องลงอีก เพราะ
ไม่ขนึ และถ้าพวกเทกองเก็บน้อยลง ผูผ้ ลิตทีเป็ นราคาถูก
ก็ตอ้ งเลิกผลิตเอง ก็อยู่ระหว่างอุปสงค์ อุปทาน ของการผลิต และการใช้งาน ถ้าโควิดยังมีอยู่ อุปสงค์
ในการใช้งานก็คงจะไม่โตขึน
คาถาม: แล้วตอนนี นโยบายคือซื อล่วงหน้ากีเดื อน เท่าทีทราบมาเห็นปกติ คือ ซื อล่วงหน้า เดือน
ตอบ: ช่วงนี ไม่ได้ซือเลย
คาถาม: ปกติมีการขายเรื อเก่า ไม่ทราบว่า ปี นี ปี หน้า มีแผนจะขายเรื อเก่าหรื อไม่
ตอบ: ถ้าเรื อครบกาหนดทีไม่สามารถหาเงินให้เราได้ เราก็คงจะขาย ในปี
อาจมี ลา ปี หน้าอาจมี ขาย
อี ก เพราะเรื อเราส่ วนใหญ่ก็ถึงระดับทีคุ ม้ ที จะขายได้แล้ว แต่ว่าก็ขึนอยู่กบั ราคา
เหมือนกัน เรา
อาจทราบว่าตอนนี แหล่งทีทา
ใหญ่ ที สุ ด ของโลก ปิ ด เนื องจากโควิด ปิ ดมา แล้ว เดื อน ก็คง
ดู ก่อนว่า
เท่าไหร่
คาถาม: ตัว
ตัดค่าเสื อมกีปี
ตอบ:
ปี
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุ ้นมาด้วยตนเอง
คาถาม: ถามเรื อง
ครับ ตัวทีเป็ นปั ญหาใหญ่ของเรา คือ คู่แข่งทีเข้ามา เรามีการจัดการเรื องนี อย่างไร
ต้องออกไปทาการตลาดอย่างไร
ตอบ: มันก็คงเหมือนธุรกิจธรรมดา อะไรทีคิดว่าดี ทุกคนก็แห่ เข้ามา เราเองก็มีความแข็งแกร่ งในตัวเราเอง
ทีจะทนต่อแรงเสี ยดสี ทงหลาย
ั
สิ งทีเราตัดสินใจทาตอนนีก็คอื เรื องไอที เรื องระบบทีจะนามาใช้ททา
ี
ให้เรามีประสิ ทธิ ภาพสู งขึน มีการตัดสิ นใจทีเร็ วขึน อีกประเด็ นคือ บุคคลากร บุคคลกรของเราที
ได้รับการ
ให้รู้จักระบบไอทีมากขึน ตัดสิ นใจให้เร็ วขึน ในส่ วนของเรื อใหญ่ ถ้าการค้าระแวก
นี
ตา เขาไปสนใจที ที กาไรมากกว่า แถว
เราแทบไม่ มี คู่แ ข่ง มี แต่ เรื อ ทาง
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ไต้หวัน กับทางจีนเท่านัน ทีจะมาแย่งตลาดเราบ้าง
คาถาม: ธุรกิจ
เป็ นอย่างไรบ้าง ปี ทีแล้วได้ข่าวว่ามีปัญหาเรื องการขนส่ ง จะต้องไปทาขนส่ งทางบก
และตัว
ของเราเป็ นอย่างไรบ้าง
ตอบ:
ตอนนี เป็ นตัว
ว่าเราจะหาสิ นค้ามาลงเรื อตามความต้องการของลู กค้า ถ้าลูกค้า
ต้องการเราก็ใช้
เข้าช่ วย และกาลังจะขยาย
ที อินเดี ย เพราะเป็ นประเทศที ใหญ่
และจะขยาย
ทีจีนด้วย
คาถาม:
ทีจีนทีปี ทีแล้วคาดว่าจะทา มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
ตอบ: ตอนนีเริ มมี
ทีใช้
มากขึน แต่ทงนี
ั ขึนกับผูส้ ่ งออกว่าเขาจะชอบ หรื อไม่ เพราะ
มีจุดทีเขาไม่ค่อยอยากจะทา บางที เขา
ไปแล้ว มาแก้ไขลาบาก
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิมเติม
ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี
วาระที 3:

รับทราบค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจาปี 2562

ดร.จาลอง อติกุล รายงานว่าในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มี
จานวน คน กรรมการบริ ษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบ าล
ได้ป ฏิบัติหน้าทีตลอดปี
สมควรได้รับค่าตอบแทนมาตรฐานรายปี รวมทังสิ น , , บาท เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีได้รับอนุ ม ัติจากทีประชุ มผูถ้ ื อหุ้น ครังที และครังที เมื อวันที เมษายน
และวันที
เมษายน
ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข ซึ งได้ส่งให้ผถู้ ือหุ น้ ล่วงหน้าพร้อมกับคาบอกกล่าวเรี ยก
ประชุ ม และได้เ ปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการฯ เป็ นรายบุคคลในรายงานประจาปี
ภายใต้หัวข้อ “การกากับ
ดูแลกิจการ”
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ า ตอบแทนและธรรมาภิ บ าล ได้พิ จ ารณาการจ่ า ยค่ า ตอบแทน
กรรมการฯ เปรี ยบเทียบกับผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจาปี
ทีได้ดาเนิ นการสารวจโดยสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย และมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนมาตรฐานตามที ได้รับอนุม ัติเมือปี
เป็ น
จานวนทีเหมาะสมหากเทียบกับความรู ้ ความสามารถ และขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษทั ฯ ทังนี
กรรมการ อาร์ ซี แอล ได้รับค่าตอบแทนมาตรฐาน หรื อค่าตอบแทนประจาเป็ นรายปี เพียงอย่างเดียว และเป็ นรายปี
หลังจากบริ ษัทฯ รายงานผลประกอบการต่ อผู ้ถือหุ ้น แล้ว กรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุ ดย่อยไม่ ได้รับ เบี ย
ประชุม นอกจากค่าตอบแทนประจารายปี คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลมิได้พิจารณา
เสนอสิทธิประโยชน์อืนๆ เพิมเติมให้กบั กรรมการบริ ษทั ฯ ด้วยเห็นว่าผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ไม่เอืออานวย
เมื อจบการรายงานแล้ ว ดร.จาลอง อติ กุล ได้เปิ ดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้น ได้ซักถาม โดยมี ผู ้ถือหุ ้นถาม
คาถาม และกรรมการได้ชีแจงดังต่อไปนี

22

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำาป ครั้งที่ 42
บริษัท อาร ซี แอล จำากัด (มหาชน)

นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุ ้นมาด้วยตนเอง
คาถาม: ปี ทีแล้วมี , บาท ท่าน และ ,
ท่าน ปี นีเป็ น ท่าน
ตอบ: ขึนอยูก่ บั จานวนวัน วาระ ของกรรมการแต่ละท่านทีอยูใ่ นตาแหน่ง
คาถาม: ปี ทีแล้ว , บาท จานวน ท่าน และตามจานวนวันทีเข้ามากลางปี ท่าน ปี นีจึงเป็ น ท่าน
ท่านละ , บาท ใช่หรื อไม่
ตอบ: ใช่ครับ
ทีประชุมรับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจาปี
วาระที่ 4:

พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

ดร.จาลอง อติกุล ขอให้ทีประชุมพิจารณางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
2562 ที ผ่านการรั บรองของผูส้ อบบัญชี และได้จัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นได้พิจารณาล่ วงหน้า ในหมวด “งบการเงิ น ” ของ
รายงานประจาปี
ซึ งส่ งพร้อมให้กบั คาบอกกล่าวเรี ยกประชุม และเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ระชุมซักถาม
มีผถู ้ ือหุ น้ ถามคาถาม และกรรมการได้ชีแจงดังต่อไปนี
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุ น้ มาด้วยตนเอง
คาถาม: สอบถามเกียวกับแผนการกูเ้ งิน มี เงินกูร้ ะยะสันเพิมขึน ขณะเงินกูร้ ะยะยาวลดลง ตรงนี เรามี
หรื อ การ
อย่ า งไร เพราะอย่ า งที ทราบกั น ว่ า ช่ ว งนี เป็ นดอกเบี ยขาลงน่ าจะตาสุ ดใน
ประวัติศาสตร์ แล้ว
ตอบ: การทีเราจะกูย้ มื ขึนอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง ปกติเรากุร้ ะยะสันเพือใช้เป็ น
ระยะยาวก็เพือ
การลงทุน เช่ น ซื อเรื อใหม่ แต่ ว่าในทางปฏิ บ ัติมนั ไม่ ได้ง่ายอย่างนัน เพราะการหาผูใ้ ห้กู ้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ทีเดียว มันไม่
บางทีมีการเปลี ยน
บ้าง แต่อย่างไรก็ตามเราก็พยายามทีจะใช้
ระยะสันเป็ น
คาถาม: ปี นีมีส่วนของหนีสงสัยจะสู ญขึนมา เป็ นส่ วนไหน อย่างไร
ตอบ: หนี สงสัยจะสู ญทีเพิมขึนมา เป็ นหนี ทีของบริ ษทั ฯ ในเครื อ เป็ นหนี เกียวกับค่าซ่ อมเรื อ ซึ งเกิดขึนมา
นานแล้ว แล้วบริ ษทั ที เราเป็ นคู่คา้ ปิ ดกิจการ จึงทาให้เราตังสารองหนีสู ญขึนมา โดยเป็ นหนีค่าซ่ อมเรื อ
เก่าที
กันอยูว่ ่า ค่าซ่ อมเรื อตัวนี คู่คา้ เราจะต้องเป็ นคนจ่ายใช่หรื อไม่ มีการโต้เถียงกันมาซักพัก
แล้ว แล้วพอคู่คา้ จะปิ ดกิจการ เราจึงตัดสิ นใจตังสารองหนี สู ญไว้ก่อน ในขณะเดียวกันเราก็พยายาม
กับเขา
คาถาม: ในปี ทีผ่านมามีการลงทุนในตราสารหนีลดลง เราทาอย่างไรบ้างกับตราสารหนี
ตอบ: เราไม่ ได้ล งทุ น ในตราสารหนี แต่ ถ ้าหมายถึ ง หุ ้น กู ้ จะเป็ นวาระสุ ด ท้ายเกี ยวกับ การออกหุ ้ น กู ้ แต่
ปั จจุบนั นึ
ไม่มีการออกหุ ้นกู้ และไม่มีการลงทุนในตราสารหนี ให้ท่านประธานแจ้ง เป็ นวาระ
การประชุมอยูแ่ ล้ว
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คาถาม: การวางแผนเกียวกับค่าเงินบาท อย่างทีทราบปี นีเราได้กาไรก็จริ ง แต่ได้นอ้ ยลง ตอนนีปั จจุบนั กลับมา
แข็งค่าอีกแล้ว มีผลกระทบกับเรามากน้อยแค่ไหน
ตอบ:
คือ
ทีเราใช้ในการทาธุรกิจ คือ
เป็ นหลัก ไม่ว่าจะเป็ นรายรับ หรื อ
รายจ่าย ตามธรรมดาเงินกูท้ ีเป็ นเงินในสกุล
ไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่ แต่ว่าเนืองจากเรามีเงินกู ้
สกุลเงินบาทอยูป่ ระมาณ ล้านบาท ซึ งตรงนี เมือ
มีการเปลียนแปลง ไม่ใช่ขาดทุ นที
เกิดขึนจริ ง แต่มนั ขาดทุนจากการปรับ ซึ งส่ วนใหญ่เป็ น
คาถาม: มาตรฐานทางการเงิน มีผลกระทบอะไรบ้างหรื อไม่
ตอบ: มาตรฐาน มีผลกระทบกับเรา ซึ งเราเปิ ดเผยไว้แล้ว แต่ ไม่ ได้กระทบเยอะมาก จริ งๆ แล้ว สิ งที มี
ผลกระทบเรา ก็จะมีเรื อง เรื อ ลา เพราะส่ วนใหญ่ แล้วเรื อ เป็ นของเราเองอยู่แล้ว เราลงบันทึ กเป็ น
หนีสิ นไว้อยุแ่ ล้ว ผลกระทบหลักๆ คือ เรื อ ลา แต่ก่อนไม่ได้ลงเป็ นทรัพย์สินของเรา ตอนนี เราต้อง
มา
เป็ นทรัพย์สินของเรา แต่เนืองจากว่า เรื อ ลานี สัญญาเช่าจะหมดอายุในอีกปี กว่าล่วงหน้า
ดังนัน
ที
ก็ไม่ได้
เท่าไหร่ แต่ถา้ ดูในงบการเงินทีเราเปิ ดเผย งบการเงิน ไตร
มาส ปี นีเราได้เปิ ดเผยไว้
คาถาม: ถ้าเราเช่าเพิมขึน ก็จะมีหนีสิ นมากขึน
ตอบ: ต้องดูว่าเช่าแบบไหน ถ้าเป็ นสัญญาเช่าไม่เกิน ปี จะไม่มีผลกระทบ แต่ถา้ เป็ นสัญญาเช่าอะไรก็ตามทีเกิน
ปี เช่าเรื อ ทีเกิน ปี ก็ตอ้ งเอามา
เป็ นส่ วนของทรัพย์สิน และหนีสิ น ซึ งเดิมไม่ตอ้ ง
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผูถ้ ือหุ ้นมาด้วยตนเอง
คาถาม: ขอชืนชมนะครับ วาระที ได้นาเสนอดีมาก
ผมจะสอบถามในงบกาไรขาดทุนเบ็ด เสร็ จ เห็ นได้ว่าเรามีผลขาดทุนอยู่ ล้าน พอมาดูในงบ
กาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ เราจะเจอรายการใหญ่ๆ รายการหนึ ง คือรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลียน
จากการแปลงค่างบการเงิน ล้าน รวม รายการ ก็กลายเป็ นเยอะ , กว่าล้าน จึงเรี ยนถามว่า
ในส่ วนนี เกิดจากอะไร และเรามีโอกาสปรับให้ผลขาดทุนในส่ วนนี ผลต่างจากอัตราแลกเปลียนจาก
การแปลงค่างบการเงิน เราปรับหรื อแก้ไขได้อย่างไรบ้าง ให้มนั ลดน้อยลง เพราะปี ก่อนมีประมาณ
ล้าน ปี นีมี ล้าน
หน้า สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เป็ นเรื อง
ทีเราลงทุนไป ตังแต่เมือไหร่ ไม่ทราบ กว่า
ล้าน ตอนนีมีมุลค่าสุ ทธิตามบัญชีอยู่ บาท จึงอยากถามว่าบริ ษทั ฯ มีแนวในเรื อ่งการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี จะลงทุนในเรื องนีด้วยหรื อไม่ เพราะผมเห็นว่าในยุคนี เป็ นยุคทีเราใช้เทคโนโลยี สู งขึน
ในการบริ หารต่างๆ จึงขอเรี ยนถามเป็ นแนวในทางบริ หาร
ค่าเผือการด้อยค่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในปี นี เรามี และต่อเนืองมา ปี ปี
เราด้อยค่าไป
ประมาณ ล้าน งบรวมฯ พองบฯในปี ปัจจุบนั ก็ประมาณ ล้าน ในส่ วนนี เรามีแนวทางในการ
บริ หาร ให้มนั หายไป หรื อ มีการปรับรายการด้อยค่า อย่างไรบ้าง
ตอบ: ประเด็นแรก ในงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ ที แสดงผลต่ างจากการแปลงค่างบ จริ งๆ แล้วขอเรี ยนใน
ทราบ เนื องจากงบทีท่านดู เป็ นงบทีแสดงในสกุลเงิ นบาท จริ งๆ แล้ว งบฯ ทีเป็ น
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คืองบจริ งๆ ของ
เราจัดทาในสกุล
ซึงจะเห็นในหน้าหมายเหตุประกอบงบการเงิน การแปลง
ค่าจากเงินสกุล
เป็ น
วิธีการจะใช้วิธี ทีว่า เนื องจากงบเราเป็ น
การแปลงเป็ นงบเงิน
บาท เราจะใช้อัตราแลกเปลี ยน ซึ งไม่เหมือนกัน งบของปี
ระหว่าง ไทยบาท และ
อยู่ที . ขณะที ปี
อยู่ที . จะเห็ นว่า งบหลัก
เป็ น
เมื อ
มาเป็ น
ใน
ที ต่ างกัน มันก็จะมีส่วนต่ าง ซึ งปรากฎ ว่าในงบ
กาไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จ หรื อ มาตรฐานการบัญชี ต้องให้ลงไว้เป็ นรายการที เรี ยกว่า ผลต่ างจากอัตรา
แลกเปลียนจากการแปลงค่ างบการเงิ น ไม่ ใช่ ขาดทุ นที เกิ ด ขึ นจริ ง และมี รายการบางรายการ ซึ งตาม
มาตรฐานเราต้อง
เอาไว้ เช่ น หุ ้นสามัญทีออกจานวนเท่ านี ไม่ ว่าอัตราแลกเปลียน เปลี ยนไป
เท่าไหร่ ก็ตาม เราต้อง
ตัวนี เราไม่สามารถเปลียนได้ ผลกระทบเหล่านี จึงกลายเป็ นผลต่างจาก
การแปลงค่าเงิ น ซึ งจริ งๆ แล้วไม่ใช่ ผลขาดทุนทีแท้จริ ง และไม่กระทบผลกาไรขาดทุน ไม่กระทบ กับ
ของบริ ษทั ฯ ซึงตามสกุลเงินหลักที เป็ น
คาถามถัดไป เรื องการลงทุนในไอที การลงทุนในไอที ทีเราตัดค่าเสื อมเกือบหมดแล้ว เมือหลายปี ก่อน
เรามีการลงทุ นในไอที
และระบบ
ซึ งเราซื อระบบเข้ามา ตอนนันเราเลย
เป็ น
สิ นทรัพย์ ซึ งหลายปี มาแล้ว ก็ตดั ค่าเสื อมราคาหมดแล้ว ในส่ วนที ผถห ถามว่า เกียวกับการลงทุน การ
พัฒนาไอที มีอะไรบ้าง
เราหนีไม่พน้ ทีจะต้องมีการพัฒนาเรื องไอทีมากขึน อย่างตอนนี เรามี
มีระบบ
อี กระบบที
ควบคุมการไหลเวียนของสิ นค้า ปั จจุบนั นี ล้าสมัยแล้ว ปี ได้แล้ว ก็ตอ้ งมีการพัฒนาปรับปรุ ง ตอนี ก็
กาลังทาอยู่ คิด ว่าปี นึ เราก็ลงทุนเท่ าที จาเป็ นก่ อน เพราะเราไม่ส ามารถที จะซื อระบบอะไรใหญ่ ๆ ได้
ในตอนนี ก็ไม่มากเท่าไหร่ นิดหน่อยสาหรับปี นี
เรื องการด้อยค่า
ตามธรรมดาการด้อยค่าของเรื อเดินทะเล เราใช้หลักของ
เรา
ใช้หลักปกติ เพราะเป็ นการเดิ นเรื อทีเราใช้ด าเนินงานปกติ คือ คิดว่าเรื อพวกนี จะก่อให้เกิดประโยชน์
ในอนาคตเท่าไหร่ และคิด
กลับมา เทียบกับ มูลค่าของเรื อ ซึ งเราคิดออกมาแล้วไม่มีผลขาดทุน
กับการด้อยค่า แต่เนื องจากว่า ในปี
ตอนนัน เรามีแผน ตอนนันคณะกรรมการตัดสิ นใจแล้ว ว่าเรา
จะขายเรื อ ลา ในปี
ซึ งก่อนวันทีงบฯ ออกเป็ นไปตามมาตรฐานว่าในเมือเรื อ ลานีจะถูกขายใน
ปี
การคิดราคาด้อยค่าจึงต้องใช้มูลค่าขราคาตลาดของเรื อที เราจะขายได้ ซึ งตอนนันมีการตกลง
ราคาขายไว้ หักด้วย
ซึ งพอคิดอย่างนี จึงมีผลขาดทุนจากการ เรี ยกว่า สารองผลขาดทุนจาก
การขายเรื อไว้ ซึ งก็เรี ยกว่าการด้อยค่าเหมือนกัน ซึ งเมือเรื อ ลาถูกขายไปจริ งในปี
เราก็จะไม่
บันทึกผลขาดทุนแล้ว
มติทีประชุ ม

ผูถ้ ือหุ้นจานวน ราย ใช้ สิท ธิออกเสียง , , เสียง
เห็นด้ วย
495,735,211 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.99
ไม่ เห็นด้ วย
250 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
393,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
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ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก อนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ นสุ ด วันที
พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี สิ้นสุ ดวันที 31 ธันวาคม

ดร.จาลอง อติกุล อ้างถึง รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี
ทีได้แจ้งให้ทีประชุมทราบแล้วใน
วาระที ซึงบริ ษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุ ทธิ จานวน ล้านบาท ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังที
/
เมือวันที กุมภาพันธ์
ได้มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี สินสุ ดวันที
ธันวาคม
และให้เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ ทังนี นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงิน
ปันผลเปรี ยบเทียบปี
แสดงไว้ในเอกสารแนบหมายเลข ซึ งส่ งให้ผถู้ ือหุ ้นล่วงหน้าพร้อมคาบอกกล่าว
เรี ยกประชุม
เมือจบการรายงานแล้ว ดร.จาลอง อติกุล ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นซักถาม
มีผถู ้ ือหุ น้ ถามคาถาม และกรรมการได้ชีแจงดังต่อไปนี
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุ ้นมาด้วยตนเอง
คาถาม:
ตังแต่ ปี เป็ นต้น มา เราขาดทุ น ไม่ ส ามารถจ่ า ยเงิ น ปั นผลได้ หลายคนกัง วลและเข้า ใจ
สถานการณ์ ของบริ ษทั ฯ เท่าที เห็ นงบการเงิ น ไตรมาส เราก็มีกาไรขึนมาพอสมควร ถึงแม้ว่า
แนวโน้มจะไม่ค่อยดีแต่เราล่าสุ ดก็ดูดี ขึนมา ดูจากการค้าของจีน
ดีขนึ แม้แต่อเมริ กาเองก็ตาม
ทาให้ตลาดหุ ้นขึน จึงจะสอบถามว่าเป็ นไปได้หรื อไม่ ปี นี เราจะมีปันผลระหว่างกาล เพือชดเชยที
ยังไม่เคยได้มา ถึงแม้ว่าสถานการณ์ ยังไม่มีความแน่นอน
ตอบ:
ต้องเรี ยนว่า สถานการณ์ปัจจุบนั ไม่มีใครสามารถตอบได้เลยว่า อีก เดือนข้างหน้าจะเป็ นอย่างไร
โดยเฉพาะอย่างยิง ตอนนีด้านสาธารณสุ ข ก็คาดกันว่าจะมีสถานการณ์ โควิด เป็ นรอบที หรื อไม่
ถ้าเกิดเป็ นรอบที ก็จะยิงก่อให้เกิดความยากลาบากกับประเทศทุกประเทศในโลก ทีนีการที จะ
บอกว่า เราจะสามารถทากาไรพอทีจะมีเงินจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ผมตอบไม่ได้เลย แต่อยาก
เรี ยนให้ทราบว่าคณะกรรมการบริ ษทั ก็ดี ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ก็ดี ทุกคนตระหนักในปั ญหาทีอยูเ่ ฉพาะ
หน้าเรา และ กาลังทีจะเกิดขึนในครึ งหลัง และในปี หน้า ทุกท่านได้พยายามทีจะ ลดค่าใช้จ่าย ลด
ต้นทุน เพือต่อสู ้กบั
ต่างๆ ที เราเจอ คู่แข่งเพิม สิ นค้าน้อยลง โดยการใช้มาตรการต่างๆ ที
คุณทวินโชคได้เสนไปแล้ว เราก็จะมีมาตรการต่างๆ มากมาย ซึ งหลายอย่างเราได้ทาไปบ้างแล้ว ซึ ง
ทาให้เราสามารถลดต้นทุนในปี
ที ผ่านมาได้ จะเห็นได้ว่า เราลดต้นทุนไปได้เยอะ เนื องจาก
เราได้
โครงการต่างๆ ที เรามี อันนี ยังไม่พอ เพราะปั ญหาในปี
หนักกว่า ปี ทีแล้ว
เพราะฉะนันเราต้องทาอีกเยอะเลย ซึ งอันนีมีความจาเป็ นต้องทาอย่างต่อเนีอง ซึ ง
เรา
ก็ดี พนักงานเราก็ดี ตอนนีก็ได้ทุ่มเท ในการทางานมากขึน
คาถาม:
เรามีกาไรสะสมเหลืออยูเ่ ท่าไหร่
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ตอบ:

เนื องจากว่าเวลาเราจ่ายเงินปั นผล เราจ่ายจากบริ ษทั แม่ กาไรสะสมของบริ ษทั แม่ ณ สิ นปี ทีแล้ว
อยูท่ ี ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ ถ้าปี หน้าสามารถทากาไรเป็ นบวก และไม่จาเป็ นเกินไปนัก สามารถเอากาไรสะสมออกมาจ่ายได้
มติทประชุ
ี
ม

ผู้ถือหุ้นจานวน ราย ใช้ สิทธิออกเสียง , , เสียง
เห็นด้ วย
485,825,611 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
97.92
ไม่ เห็นด้ วย
250 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
10,303,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
2.08

ทีประชุม มีม ติ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก อนุ มัติงดจ่ ายเงิน ปัน ผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี
สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
วาระที 6:

พิจารณาเลือกตังคณะกรรมการแทนกรรมการซึงออกตามวาระ

ดร.จาลอง อติ กุล ได้แ จ้งผู้ถือ หุ ้ นถึ ง ข้อ บังคับของบริ ษัทฯ ข้อ ในการประชุ มสามัญ ประจาปี
กรรมการจานวนหนึงในสามต้องออกจากตาแหน่ ง และกรรมการทีออกจากตาแหน่งนัน จะเลือกตังให้รับตาแหน่ ง
อีกวาระก็ได้
ในปี
มีกรรมการทีออกจากตาแหน่ง ท่าน ดังนี
1. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการ
2. นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการอิสระ
3. นายฮาร์ ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
กรรมการ
ตามทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ครั งที /
เมื อวัน ที กุม ภาพัน ธ์
ได้พิจ ารณา
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล และมีมติให้เสนอต่อที ประชุ มผูถ้ ือหุ้น
เลื อกตังกรรมการลาดับที และ กลับเข้ารับ ตาแหน่ งต่ อไปอีก วาระ และเสนอนายทวินโชค ตัน ธุ ว นิ ตย์ เป็ น
กรรมการแทนนายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ ด ดังนี
1. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการ
2. นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการอิสระ
3. นายทวินโชค ตันธุวนิตย์
กรรมการ
ข้อมูลเบื องต้นของกรรมการที ครบวาระต้องออกจากตาแหน่ งและได้รับการเสนอชื อกลับเข้าดารง
ตาแหน่ งอีกวาระ และข้อมูลของผูท้ ีได้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการ แทนนายฮาร์ ทวิค ชูลส์ เอคการ์ ด มีรายละเอียด
อยู่ในเอกสารแนบหมายเลข ซึ งส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าพร้อมคาบอกกล่าวเรี ยกประชุม คณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่ าตอบแทนและธรรมาภิบ าล ได้พิจารณากรรมการและผู้ได้รับการเสนอชื อเป็ นกรรมการใหม่ แล้ว มี
คุ ณ สมบั ติ ครบถ้ว นสาหรั บผูด้ ารงตาแหน่ ง กรรมการ และตามนิ ยามกรรมการอิ ส ระทุ ก ท่ า นเป็ นผู ม้ ี ค วามรู ้
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ประสบการณ์และความชานาญในสาขาต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจของกลุ่มฯ เมือจบการรายงานแล้ว ได้เปิ ด
โอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นได้ซักถาม
โอกาสนี ประธานกรรมการกล่ าวในนามของคณะกรรมการ ขอบคุ ณ นายฮาร์ ท วิค ชู ลส์ เอคการ์ด
ซึ งดารงตาแหน่งกรรมการตังแต่ปี
เป็ นผูท้ ีมีความรู ้ ประสบการณ์ ทางด้านการขนส่ งทางทะเล และทางานกับ
บริ ษัท ฯ มาเป็ นระยะเวลานาน ในระยะเวลาที ผ่ า นมานายฮาร์ ท วิ ค ชู ล ส์ เอคการ์ ด สนั บ สนุ นให้ บ ริ ษัท ฯ
มีความก้าวหน้า จนสืบมาถึงทุกวันนี
มีผถู ้ ือหุน้ ถามคาถาม และกรรมการได้ชีแจงดังต่อไปนี
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุ ้นมาด้วยตนเอง
คาถาม: คนทีเข้ามาจะมีผลกระทบต่อความสามารถ ในการทากาไรของเรามากน้อยเท่าไหร่
ตอบ: กรรมการท่านทีออกไป มีอายุมาก รับใช้บริ ษทั มานาน ท่านรู ้สึกว่าท่านอยากเปิ ดโอกาสให้ท่านอืน
ได้เข้ามาช่ วยบริ หารบริ ษทั ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ท่านก็ไม่ได้หายไปเลย ท่านก็ยงั ปวรณาตัวว่า
ยินดี ทีจะรั บใช้บริ ษทั ฯ ต่ อไปหากมีอะไรที จะช่ วยเหลือได้ เพราะฉะนันในแง่ นี ไม่ได้ทาให้เรามี
ปัญหาในการบริ ห าร ท่านจะอยู่ช่วยบริ ษทั ฯ ต่อไป ส่ วนกรรมการท่านใหม่ ผมอยากเชิญคุณทวิน
โชค แสดงตัว เป็ นคนทีนาเสนอข้อมูลในเบืองต้น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิมเติม จึงขอให้ผถู้ ือหุ ้นลงมติเป็ นรายบุคคล ปรากฎดังนี
6.1 นายสุ เมธ ตันธุวนิตย์
มติทประชุ
ี
ม ผู้ถือหุ้นจานวน ราย ใช้ สิทธิออกเสี ยง , , เสียง
เห็นด้ วย
485,825,611 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
97.92
ไม่ เห็นด้ วย
250 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
10,303,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
2.08
6.2 นายวิเศษ จูภิบาล
มติทประชุ
ี
ม ผู้ถือหุ้นจานวน ราย ใช้ สิท ธิออกเสี ยง , , เสียง
เห็นด้ วย
485,790,101 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
97.92
ไม่ เห็นด้ วย
35,760 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.01
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
10,303,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
2.07

28

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำาป ครั้งที่ 42
บริษัท อาร ซี แอล จำากัด (มหาชน)

6.3 นายทวินโชค ตันธุวนิตย์
มติทีประชุ ม ถือหุ้นจานวน ราย ใช้ สิทธิออกเสียง
เห็นด้ วย
485,790,111 เสียง
ไม่ เห็นด้ วย
35,750 เสียง
งดออกเสียง
0 เสี ยง
บัตรเสีย
10,303,000 เสียง

, , เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

97.92
0.01
2.07

ดร.จาลอง อติกุล ได้สรุ ปว่า ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน เลือกให้ นายสุเ มธ ตันธุ วนิตย์ และนายทวินโชค ตันธุวนิตย์ เป็ นกรรมการ และที ประชุมมีม ติด ้วย
คะแนนเสี ยงข้างมาก เลือกให้ นายวิเศษ จูภิบาล เป็ นกรรมการอิสระ
ดร.จาลอง อติกุ ล ได้ขอบคุ ณ ผู้ถือหุ้น ที ให้ ความไว้วางใจด้วยการเลื อกตังกรรมการกลับ เข้าดารง
ตาแหน่ ง และกรรมการใหม่ ท าหน้ าที แทนกรรมการที ครบวาระ ดัง นั นในปี
นี คณะกรรมการบริ ษัท ฯ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ท่าน กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ท่าน และกรรมการบริ หาร ท่าน รวม ท่าน
วาระที 7:

พิจารณาแต่ งตั งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี

ดร.จาลอง อติกุล อ้างถึ งทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที วันที เมษายน
ได้มีมติแต่งตังนาย
ชัยยุท ธ อังศุวิทยา (ลงนามเป็ นปี ที ) เป็ นผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตเลขที
หรื อ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน
ผูส้ อบบัญชี รับ อนุญาตเลขที
หรื อ นางสาวดรณี สมกาเนิ ด ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที
หรื อ นางสาว
จารุ ณี น่ วมแม่ ผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาตเลขที
จากสานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเ อท เป็ นผู้สอบบัญชีข อง
บริ ษัท ฯ สาหรับ ระยะเวลาตังแต่ ว นั ที มกราคม
ถึ งวันที ธัน วาคม
โดยคนใดคนหนึ งในสี คน
ดังกล่าว เป็ นผูล้ งนามรับรองงบการเงินของบริ ษทั ฯ ในนามของ สานักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และกาหนดค่า
สอบบัญชีสาหรับปี
เป็ นจานวน
บาท
สาหรับปี
นี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตังนายชัยยุทธ อังศุ วิทยา (ลง
นามเป็ นปี ที ) เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที
หรื อ นางณัฐ สรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้ อบบัญชีรับ อนุญาต
เลขที
หรื อ นางสาวดรณี สมกาเนิ ด ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที
หรื อ นางสาว จารุ ณี น่ วมแม่ ผูส้ อบ
บัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที
จากสานั ก งาน เอ. เอ็ม . ที . แอสโซซิ เ อท เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัทฯ สาหรั บ
ระยะเวลาตังแต่วนั ที มกราคม
ถึงวันที ธันวาคม
ซึ งที ประชุมคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ครังที /
เมือวันที กุมภาพันธ์
มีมติเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบให้เ สนอ ทีประชุมผูถ้ ือ
หุ้นแต่งตังนายชัยยุทธ อังศุวิทยา เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที
หรื อ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้ อบ
บัญชี รับอนุญาตเลขที
หรื อ นางสาวดรณี สมกาเนิด ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
หรื อ นางสาว จารุ ณี
น่ วมแม่ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที
จากสานักงาน เอ. เอ็ม . ที. แอสโซซิ เอท เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษ ัทฯ
สาหรับระยะเวลาตังแต่วนั ที มกราคม
ถึงวันที ธันวาคม
โดยคนใดคนหนึ งในสี คนดังกล่าว เป็ นผู้
ลงนามรับรองงบการเงิน ของบริ ษทั ฯ ในนามของ สานักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
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ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิ เอท
จัดหาผู้สอบบัญชีรั บอนุ ญ าตอื นของสานัก งานทาหน้าที ตรวจสอบบัญชีแ ละแสดงความเห็น ต่ องบการเงิน ของ
บริ ษทั ฯ แทนผูส้ อบบัญชีดังกล่าวได้ ทังนี ผูส้ อบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานัน ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรื อส่ วน
ได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับ บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้
สังกัดสานักงานเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ค่าสอบบัญชี ส าหรับ ปี
ดังมีรายละเอีย ดตามเอกสารแนบหมายเลข ซึ งได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือ หุ ้น
ล่วงหน้าพร้อมคาบอกกล่าวเรี ยกประชุม สรุ ปได้ดงั นี
ค่าสอบบัญชี (บาท)
ปี
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวมทังสิน

2

ปี

000
1 5 000

3
000
1 5 000

เมือจบการรายงานแล้ว ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถาม ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นซักถามเพิมเติม จึงให้ผถู้ ือหุ ้น
ลงคะแนนเสี ยง โดยมีคะแนนเสี ยงดังนี
มติทประชุ
ี
ม

ถือหุ้นจานวน ราย ใช้ สิทธิออกเสี ยง
เห็นด้ วย
485,826,811 เสียง
ไม่ เห็นด้ วย
250 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
10,303,000 เสียง

, , เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

97.92
0.00
2.08

ทีประชุมมี มติ คะแนนเสี ยงข้างมาก อนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีของบริ ษัทฯ สาหรั บระยะเวลาตังแต่วนั ที
มกราคม
ถึงวันที ธันวาคม
โดยค่าสอบบัญชีสาหรับปี
รวมทังสิ น
บาท เท่ากับปี ก่อน
วาระที 8

พิจารณาอนุ มัติการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ภายในวงเงินรวมไม่ เกิน 3,000 ล้ านบาท ซึ ง
ได้ รับอนุมัติจากทีประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครังที เมือวันที เมษายน

ดร.จาลอง อติกุล อ้างถึงที ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที เมือวันที เมษายน
อนุมตั ิให้บ ริ ษ ัท
ฯ ออกหุ้ นกู ้ ระยะสันและระยะยาวทุก รู ป แบบ วงเงิ น รวมไม่ เกิ น , ล้านบาท กาหนดไถ่ ถอนไม่ เกิ น ปี
นับตังแต่วนั ทีออกหุ น้ กูแ้ ต่ละคราว
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครังที
เมือวัน ที กุมภาพัน ธ์
ได้มีมติยกเลิกการออก
และเสนอขายหุ ้นกู้ โดยให้เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา ด้วยบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ดาเนินการออกหุ ้นกูต้ ามทีได้รับ
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อนุม ัติ และมีความเพียงพอในการใช้สินเชือจากธนาคาร รวมถึงอัตราดอกเบียธนาคารตากว่าดอกเบียหุ ้นกู้ ดังนัน
บริ ษทั ฯ ยังไม่มีความจาเป็ นในการออกหุน้ กูใ้ นระยะเวลาอันใกล้
ทังนี รายละเอียดได้แสดงไว้ในเอกสารแนบหมายเลข ซึ งส่ งให้ผถู้ ือหุ ้นล่วงหน้าพร้อมคาบอกกล่าว
เรี ยกประชุม
เมือจบการรายงานแล้ว ดร.จาลอง อติกุล ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นซักถาม
มีผถู้ ือหุ ้นถามคาถาม และกรรมการได้ชีแจงดังต่อไปนี
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุ้นมาด้วยตนเอง
คาถาม: อยากทราบว่าปั ญหาจริ งๆ ทีเรายกเลิกตัวนี เพราะอะไร เห็นจากงบการเงิน เพราะเห็นในงบการเงิน
ไตรมาส มีการจัดหาเงิน กว่าล้าน ตรงนี เป็ นผลจากการทีเราไม่ได้ออกหุน้ กู ้ ตรงส่ วนนีหรื อไม่
เพราะปั จจุบนั การออกหุ ้นกู ้ ดอกเบียกับดอกเบียธนาคารไม่ต่างกันมาก แต่ การอนุ มตั ิของธนาคาร
ปัจจุบนั ค่อนข้างยาก และมีการเรี ยกคืนตัววงเงินค่อนข้างสู ง ในขณะเดียวกัน การออก หุ ้นกู ้ อัตรา
จะไม่ต่างกันมาก แต่สามารถ
เราได้มากกว่า
ตอบ:
การขออนุมตั ิอนั นี ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น ได้อนุมตั ิมาเป็ นเวลา ปี แล้ว และใน ปี ทีผ่านมา ปรากฎว่าเรา
สามารถหาแหล่งทีจะให้สินเชือ จากธนาคารต่างๆ ได้โดยไม่มีปัญหา อะไรเลย และดอกเบียทีได้รับก็
อยู่ในระดับทีเหมาะสม ส่ วนการทีจะออกหุ ้นกูน้ ัน มันมีภาระหลายอย่าง ภาระทีต้องทา
ถ้า
เราไม่ดีพอ อัตราดอกเบียก็จะสู งกว่าทีเราจะไปกูธ้ นาคาร และอีกอย่าง ผลของการออกหุ ้นกู้
คือ เวลาครบกาหนดชาระ ชาระในครั งเดี ย ว ซึ งเป็ นภาระกับ บริ ษั ท ฯ และเราเห็ น ว่ า ตอนนี
สถานการณ์ค่อนข้างจะไม่ดี การทีเราจะทากาไรเยอะๆ และมีเงินไปคืนเขาในครังเดียว มันจะยาก
ขึน เพราะฉะนัน คิดว่า ถ้าเราอาศัย แหล่งจากธนาคารเป็ นหลัก มันก็ค่อนข้างเป็ นแหล่งทีค่อนข้าง
ปลอดภัย และตอนนี จะเห็ นได้ว่า ทิ ศทางอัตราดอกเบี ย ทัวโลก รวมทังประเทศไทย ลดลง และมี
แนวโน้มว่าจะเป็ นอยูอ่ ย่างนี อีกพักใหญ่ และธนาคารเองก็มีความยากลาบากในการหาลู กค้าชันดี ที
จะให้กู้ ไม่ทราบว่าเราเข้าข้างตัวเองหรื อไม่ เราเองก็มองว่าเราเป็ นบริ ษทั ชันดี เพราะเราไม่เคยผิดนัด
ชาระหนี และเราก็เป็ นลูกหนีทีดีมาโดยตลอด กว่าปี ทีผ่านมา เรามี
ทีดีมาก ฉะนันธนาคาร
ต่างๆ ก็ไว้ใจเรา โอกาสทีเราจะมีปัญหาในเรื องการหาแหล่งเงินทุน ไม่มี
ข้อเสนอแนะ ปั จ จุ บั น คื อ ดอกเบี ยค่ อ นข้างตา และไอ้ต ัว ที เราจะยกเลิ ก ไปมี อ ายุประมาณ ปี ซึ งสามารถ
ได้ ซึ งในอนาคตข้างหน้า มีแนวโน้มว่าดอกเบียจะกลับเป็ นขาขึน ถ้าธุรกิจดีขึน การได้
ราคานี ได้ประมาณ ถ้าดอกเบียเป็ นขาขึน ก็จะประหยัดต้นทุนไปได้พอสมควร แต่ใน
เมื อท่ านตัด สิ น ใจว่ากูก้ ับธนาคารในขณะนี ดี กว่า และมี ความเสี ยงในอนาคตว่าถ้าธุ รกิ จดี ขึน
ดอกเบียดีขนึ ก็เคารพในความคิดเห็น ของบริ ษทั ฯ เป็ นกาลังใจให้
ตอบ:
ถ้าเรามีโอกาส และคิดว่าเป็ น
ทีดี ก็จะมาขออนุญาต ผถห อีกครัง
คาถาม: สภาวะการกูข้ องเราตอนนี เป็ นอย่างไรบ้าง เพราะเห็ นในงบการเงิ น ไตรมาส มีการกูเ้ งินมาส่ วน
หนึง น่าจะมากกว่าปี ทีแล้วทังปี ด้วย เกิดอะไรขึน
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ตอบ:

คาถาม:
ตอบ:

คาถาม:
ตอบ:
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ถ้าเปรี ยบเทียบไตรมาส ของปี
กับไตรมาส ของปี
จะเห็นว่าเงินกูเ้ พิมขึน ส่ วนหนึ ง
เนื องจากเรารับเรื อ ลา ประมาณเดือนสิงหาคมปี
ทาให้เงินกูเ้ พิมขึนจากเงินกูเ้ รื อ
ลา ใน
ขณะเดียวกันเรามีการกูเ้ งินเพือซือ
ด้วย นีคือสาเหตุหลัก
ระยะสัน หรื อ ระยะยาว และอัตราดอกเบีย
เงินกูซ้ ื อเรื อ กับเงินกุ ้
เป็ นระยะยาว
ดอกเบีย เนื องจากเรากูเ้ ป็ นสกุลเงิน
ดอกเบียอิงกับ
แล้วก็มี
ของ
แต่ว่า
ช่วงนี เนืองจาก
ลดลง ครบ
เราต้องจ่ายชาระ ก็ลดลงไปเรื อยๆ
ไตรมาส มีแผนจะกูเ้ พิมหรื อไม่
ถ้าจะกูเ้ พิม ก็จะเป็ นในส่ วนของเรื อทีจะติด
เพิม เท่านัน ตอนนี เรายังไม่มี ทีจะต่อเรื อ
ใหม่

มติทประชุ
ี
ม

ผู้ถือหุ้นจานวน ราย ใช้ สิทธิออกเสียง , , เสียง
เห็นด้ วย
485,826,811 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
97.92
ไม่ เห็นด้ วย
250 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
บัตรเสีย
10,303,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
2.08

ทีประชุมมี มติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุ ม ัติการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ น้ กู้ ภายในวงเงิน
รวมไม่เกิน , ล้านบาท ซึ งได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที เมือวันที เมษายน
เมือจบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ทังหมดแล้ว ดร.จาลอง อติกุล ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นซักถาม
มีผถู้ ือหุ ้นถามคาถาม และกรรมการได้ชีแจงดังต่อไปนี
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุ น้ มาด้วยตนเอง
คาถาม: ช่ วยสรุ ปว่าปี นี เราจะอยู่นิงๆ ไปก่ อน หรื อ ดู สภาพไป หรื อว่าจะมี การลงทุ นเพิ มเติ ม ในส่ วนไหน
อะไรอย่างไรบ้าง เพราะเห็นจากงบไตรมาส เราทากาไรได้เพิมขึน ส่ วนหนึ งก็เป็ นเรื องของการใช้
จ่ าย แต่ ขณะเดี ยวกัน ด้ว ยปั ญหาต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ น
เป็ นอะไรที มีความเป็ นกังวล
อย่างมาก หลายท่ านก็มีค วามคาดหวังกับ บริ ษทั ว่าปี นี น่ าจะกาไร และปั น ผลได้ เรามี แ นวโน้ม ว่ า
บริ ษทั จะกาไรและเติบโต ไปอย่างไรบ้างในปี นี และขนาดขององค์กรเราจะเหมือนเดิมหรื อไม่ เพราะ
หลายบริ ษัท ด้าน
ได้มี การปิ ดตัวไป มีก ารลดขนาด ลดเงิ นเดื อน หลายๆ อย่าง หรื อว่าลด
จานวนเรื อ หรื อ ทอดสมอ เรามีแผนธุรกิจตรงส่ วนนีอย่างไรบ้าง
ตอบ:
พูดกันตรงๆ เลยว่า สถานการณ์เกิน เดือน คงจะไม่มีใครบอกได้ ว่าคืออะไร แต่ว่าขอให้ความมันใจ
ว่า คณะกรรมการ และพนักงานทังหมด พยายามอย่างเต็มที ทีจะทาอย่างไรให้เป็ นการ
ให้กบั
ผถห. ให้ถึงทีสุ ด แต่ว่าแผนทีเปลียนแปลงตอนนี อิงกับสถานการณ์มากกว่า ถ้าเส้นทางไหนทีเราคิดว่า
เราคุม้ ทีจะ หาเรื อวิง และเรื อวิงคุม้ ราคาต้นทุ น ตาพอ เราก็เช่ ามาวิง แต่เรื องจะซื อนี ต้องกรณี พิเศษ
จริ งๆ เราถึงจะซื อ มิฉะนันแล้ว เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึน นอกซะจาก โควิด รอบ ทีจะ

32

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำาป ครั้งที่ 42
บริษัท อาร ซี แอล จำากัด (มหาชน)

มา
ทีจะลงตัวอย่างไร อะไรต่างๆ มันก็เป็ น
สาคัญ และการไหลเวียนสิ นค้าทีจะเกิดขึน
ก็ใจชืนขึนมาหน่ อยว่า เสาหลักทีเราใช้ดาเนินงานอยู่ มันมีแต่จะโต โตมาก โตน้อย ทีนีว่าโตแล้ว คน
อืนจะมาร่ วมวงกับเรามากน้อยแค่ไหน คนที มาร่ วมวงด้วยสนใจทีจะ เอาจริ ง เอาจังแค่ไหน แต่จาก
ประสบการณ์ของผมในวงการเดินเรื อ ทีไหนมีกาไร เขาก็ไป กาไรไม่พอใจ เขาก็ยา้ ยไปทีอืน ตอนนี ก็
ลุ น้ กันว่า เรื อทีจะไป
ตอนนี ที เข้าคิว เป็ น ลา เมื อไหร่ ทีอิน เดียเปิ ด ราคา
ก็คงจะขึน
พวกนี เปิ ด
หมด อัตราการต่อเรื อใหม่ ตอนนี แทบจะไม่ตอ้ งคิด ช่วงเวลาเดียวกัน ก็เนื องจากว่า
การต่ อเรื อ ใหม่ ก็ต้องใช้นามัน อีกแบบก็อาจจะเป็ น
เลิก ใช้แ ล้วนามัน เพราะว่า อี ก ปี จะ
คาร์ บอน แล้ว ฉะนัน ใครต่อเรื อใหม่ ก็คงไม่ใช้นามันชนิ ด นี อีกแล้ว อาจเป็ น
อาจเป็ น
เป็ น ไฮโดรเจน ก็ยงั ไม่ รู้เหมื อนกัน ฉะนันผมก็คิด ว่า ถ้าเรื อทีเก่ าจานวนหนึ ง
ได้ เรื อ
ใหม่ไม่เกิด มองไปข้างหน้า ความหวังของเราค่อนข้างดี
คาถาม: มีแผนจะไป
หรือ กับใครหรื อไม่
ตอบ:
ถ้า แล้วมี ประโยชน์ เราก็ ถ้า แล้ว ไม่ มี ป ระโยชน์ เราก็ ไม่ อัน นี ก็ไม่ แ น่ แล้ว แต่
เส้นทางเหมื อนกัน การ นี ไม่ใช่เราขนข้าว ขนของไปอยูบ่ า้ นเขา เส้นทางใดทีมีประโยชน์ ในการ
ให้การค้า
เราก็ทา แล้วไม่ดีเราก็เลิก
คาถาม:
ของเราจะ
อยูท่ ีสิ งคโปร์ หรื อไม่
ตอบ: เมือก่อนเรามี
เยอะ ตอนนี เรามี
มากขึนเรื อยๆ เรากระจาย
ส่ วนหนึ งไปอยูท่ ีมาเลเซี ย
แล้วก็มีสิงคโปร์ บางส่ วนก็ไปฮ่องกง ผมคิดว่าถ้าทุกอย่างเป็ นไปได้ เราจะมา
ที แหลมฉบัง และ
กระจายกัน ออกไปว่ า ที ไหนดี เราก็ไปที นัน ถ้า มา
ที แหลมฉบัง ได้ ต้น ทุน เราจะถู กลงเยอะ
เพราะว่าบ้านเราเองด้วย และเรื อเราจะกระจายมากขึนเรื อยๆ
ส่ วนเรื อง
หลายบริ ษทั ก็ทาท่ าจะอ่อนปวกเปี ยกแล้ว ก็ไม่รู้จะเป็ นอย่างไร ต้องดูกนั ไป ตอนนี
ตอบอะไรไม่ได้จริ งๆ
ไม่ มีผูถ้ ือหุ้นซักถามเพิมเติม ดร.จาลอง อติ กุล กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้นและปิ ดการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้ น
ครังที ประจาปี
เวลา . น.

ดร. จาลอง อติกุล
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั

นางสุ พร อานวยพรรณ
เลขานุการบริ ษทั
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เอกสารแนบหมายเลข

เอกสารประกอบวาระที 3 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
ทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั งที เมือวันที เมษายน
ได้อนุ ม ัติห ลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการ
ผูกพันกับกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ดังนี
กรณี ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ ไม่เกิน
ล้านบาท ให้ใช้โครงสร้าง“ค่าตอบแทน
มาตรฐาน” ตามทีได้รับอนุ มตั ิจากที ประชุมสามัญประจาปี ครังที เมื อ เมษายน
หากผลประกอบการของบริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ เกินกว่า
ล้านบาท ให้ เพิมค่าตอบแทนอีกร้อยละ
ของกาไรส่ วนที เกิ น
ล้านบาทแรก โดยให้กรรมการตาแหน่ งต่ างๆ ได้รับตามสัดส่ วนที กาหนดไว้ใน
“ค่าตอบแทนมาตรฐาน”
ให้ใช้หลักเกณฑ์ขา้ งต้น สาหรับผลประกอบการตังแต่ปี
เป็ นต้นไป
ค่าตอบแทนมาตรฐานทีได้รับอนุมัติมีจานวนทังสิ น
ล้านบาท
ทังนี เนื องจากที ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นครั งที เมือวันที เมษายน
ได้มีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุ มตั ิเพิม
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล จานวน , ต่อปี ต่อท่าน มีผลตังแต่ ปี
เป็ นต้นไป โดยคณะกรรมการชุ ดดังกล่ าวได้รับมอบหมายภารกิ จเพิ มเติมในเรื องธรรมาภิบาล ดังนัน ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล คือ , ต่อท่านต่อปี
นอกจากนี ในการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั งที เมือวันที มิ ถุนายน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มี
จานวน คน ณ สิ นสุ ดปี
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีจานวน คน บริ ษทั ฯ มี ผลการดาเนินงานกาไรสุ ทธิ ,
ล้านบาท ดังนัน ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น จะปรากฏรายละเอียดดังนี
ตาแหน่ ง

ประธาน
กรรมการผูจ้ ัดการ
กรรมการ (ต่อท่าน)

2562
ค่าตอบแทน
มาตรฐาน (บาท)
1,000,000
800,000
400,000

กรรมการตรวจสอบ (ต่อท่าน)
กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล (ต่อท่าน)
*กรรมการ ท่านได้รับค่าตอบแทนตังแต่วนั ที มกราคม

ค่ าตอบแทน
มาตรฐาน (บาท)

ท่าน
166,667 1 ท่าน*
233,333 1 ท่าน*

2563

ค่ าตอบแทน
เพิมเติม (บาท)
626,800
501,000
250,600 ท่าน
104,600 1 ท่าน*
146,000 1 ท่าน*

300,000
150,000
มิถุนายน

กรรมการ ท่านได้รับค่าตอบแทนตังแต่วนั ที มิถุนายน

ธันวาคม

ประธานกรรมการ / กรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ได้รับค่าตอบแทนมาตรฐานสาหรับการปฏิบตั ิหน้าทีตลอดปี (ม.ค. ธ.ค. )
รายละเอี ยดการจ่ายค่าตอบแทนมาตรฐานให้กรรมการเป็ นรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี
หัวข้อ “รายงานการกากับดูแลกิจการ” ข้อ “ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ”
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เอกสารประกอบวาระที พิ จารณาอนุ มั ติ การจัดสรรผลกาไรและการจ่ ายเงิ นปั นผลสาหรั บผลการดาเนิ นงาน
ประจาปี สิ นสุ ด 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ฯ มี นโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ ื อหุ น้ ในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ ของกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ้น ซึงประกอบด้วยคะแนนเสีย งข้างมาก
คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ อาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ ผู้ถือหุ ้นได้เป็ นครังคราว เมือเห็ นว่าบริ ษทั ฯ
มี กาไรพอสมควร พอที จะทาเช่ น นัน เมือได้จ่ายเงิ นปั นผลแล้ว จะรายงานให้ทีประชุ มผู ้ถือหุ ้ นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
เนื องจากบริ ษ ัทฯ มี ผลกาไรสุ ทธิ จานวน , ล้านบาท จึ งพิจารณาอนุ ม ัติการจัด สรรผลกาไรสุ ทธิ
ประจาปี ส่ วนหนึ ง จานวน , , บาท ไว้เป็ นทุ นสารองตามที กฎหมายกาหนด และการจ่ายเงิ นปั น ผล
สาหรับผลการดาเนิ นงานสิ นสุ ด ธันวาคม
จากผลการดาเนินงานปี
และกาไรสะสม
ข้ อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บรอบปี บั ญชี 2561-2563
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
2561
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท
(356)
จานวนหุ้น
เงินปั นผลต่อหุ น้ บาท หุ น้
งดจ่าย
รวมเงิ นปั นผลจ่ายทังสิ น บาท
งดจ่าย
สัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผล
งดจ่าย

2562
493

2563
1,744,793,761

งดจ่าย
งดจ่าย
งดจ่าย

0.50
414,375,000
23.7

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำาป ครั้งที่ 42
บริษัท อาร ซี แอล จำากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระที่ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งออกตามวาระ
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เอกสารแนบหมายเลข 4

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง กรรมการจานวน
หนึ งในสามต้องออกจากตาแหน่ง และกรรมการทีออกจากตาแหน่งนัน จะเลือกตังให้เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
โดยในปี
นีมี กรรมการทีต้องออกจากตาแหน่ง ราย ดังนี
ดร.จาลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
นายอมรศักดิ นพรัมภา
กรรมการอิ สระ
นายสุ เทพ ตระนันทสิ น
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่ า ตอบแทนและธรรมาภิ บ าล ได้ พิ จารณากลันกรองเสนอรายชื อ
กรรมการทีออกตามวาระต่อทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครังที / 2564 เมือวันที กุมภาพันธ์
เพือ
เสนอต่อที ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที ขอให้เลื อกตังกรรมการทีออกตามวาระกลับเข้า รับตาแหน่งกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ ดังนี
ดร.จาลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
นายอมรศักดิ นพรัมภา
กรรมการอิ สระ
นายสุ เทพ ตระนันทสิ น
กรรมการ
บริ ษ ทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็ นว่ากรรมการทัง รายมี คุณ สมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษ ั ท
มหาชนจากัด พ.ศ.
คุณสมบัติของผู ้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษัทฯ นิ ยามกรรมการอิ ส ระ และเป็ นผูม้ ี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุ รกิ จทีเกี ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษ ัทฯ จึง เห็ นสมควรเลือกตัง
กรรมการทีออกตามวาระจานวน รายกลับเข้ารับตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อี กวาระ
ทังนี บริ ษัทฯ ได้เชิ ญผูถ้ ื อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
และเสนอชือบุ คคล
เพื อเป็ นกรรมการในระหว่างวัน ที พฤศจิ กายน ธัน วาคม
เมือถึ งกาหนด ไม่มีผู้ถือหุ ้ นเสนอชื อ
บุ คคลเพือเป็ นกรรมการ
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำาป ครั้งที่ 42
บริษัท อาร ซี แอล จำากัด (มหาชน)

ข้ อมูลเบืองต้นของกรรมการทีครบกาหนดต้ องออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่
ชื อ
เสนอแต่งตังเป็ น
อายุ
สั ญชาติ
วุฒิการศึ กษา

ดร.จาลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
73 ปี
ไทย
ปริ ญญาเอกวางแผนภาคและเมือง
ปริ ญญาโทเศรษฐศาสตร์
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์

สัม มนาเชิงปฏิบตั ิการด้าน

หลักสู ตรอบรม

หลักสูตร
รุ่ นที
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษ ทั ไทย
หลักสูตร
รุ่ นที
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หลักสูตร
รุ่ นที
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ประสบการณ์ การทางาน

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
กรรมการบริ หาร สมาคมธนาคารไทย
กรรมการ บมจ. ปูนซีเ มนต์นครหลวง
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กรรมการ กรรมการบริ หารและประธานกรรมการ บริ หารความเสียง
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่า ประกันชีวติ จากัด
กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำาป ครั้งที่ 42
บริษัท อาร ซี แอล จำากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในบริษัท
จดทะเบียนอื น

แห่ง
( . กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
2.กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. อลิอ นั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล)
ไม่มี
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ตาแหน่ งในกิจการอืน
(ทีไม่ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน)
การดารงตาแหน่งในกิจการ ไม่มี
ทีแข่งขัน/เกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ทีอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การถื อหุ้นในบริษทั ฯ
ไม่มี
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2563)
ผลงานปี 2563
ดาเนินการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในปี
และให้ขอ้ คิดเห็นในการเป็ นองค์
แห่งความยังยืนและหลักการบริ ษทั ธรรมาภิบาล
จานวนปี ทีเคยดารงตาแหน่ งกรรมการ ปี (ปี
ปั จจุบนั )
การเข้ าร่ วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในปี 2563 จานวน 7 ครัง
วาระปกติ ครัง วาระพิเศษ 3 ครัง
ร่ วมประชุ ม 7 ครัง วาระปกติ 4 ครัง / วาระพิเศษ 3 ครัง)
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำาป ครั้งที่ 42
บริษัท อาร ซี แอล จำากัด (มหาชน)

ข้ อมูลเบืองต้นของกรรมการทีครบกาหนดต้ องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่
ชื อ
เสนอแต่งตังเป็ น
อายุ
สั ญชาติ
วุฒิการศึกษา

หลักสู ตรอบรม

ประสบการณ์ การทางาน

นายอมรศักดิ นพรัมภา
กรรมการอิสระ
76 ปี
ไทย
เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ
สานักศึกษากฎหมาย
’
เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. )
หลักสูตร
รุ่ นที /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หลักสูตร
รุ่ นที /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษ ทั ไทย
หลักสูตร
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หลักสูตร
รุ่ นที /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หลักสู ตรจิตวิทยาความมันคง รุ่ นที
หลักสู ตรนักบริ หารชันสู ง รุ่ นที

รุ่ นที /

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริ ษทั แอล.พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
อธิ บดี กรมคุ มประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
กรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หาร กรรมการสรรหากาหนด
ค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร และทีปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ ษทั สยามเรี ยลตีแอนด์เซอร์วสิ จากัด
ประธานกรรมการบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริ ษทั พลังงานบริ สุทธิ จากัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำาป ครั้งที่ 42
บริษัท อาร ซี แอล จำากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในบริษัท
จดทะเบียนอืน
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แห่ง
1. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
. กรรมการอิสระ บริ ษทั พลังงานบริ สุทธิ จากัด (มหาชน))

ตาแหน่ งในกิจการอืน
ไม่มี
(ทีไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน)
การดารงตาแหน่งในกิจการ ไม่มี
ทีแข่ งขัน/เกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทีอาจทาให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การถื อหุ้นในบริษัทฯ
3 003 หุ ้น คิ ดเป็ นร้อยละ ของจานวนหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมด
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2563)
ผลงานปี 2563
เข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่ าตอบแทนและธรรมาภิ บาลทุ กครั ง และให้ข ้อเสนอแนะที เป็ นประโยชน์ ทางด้านการบริ หาร
องค์กร การตรวจสอบการดาเนิ นงานเพือการบริ หารจัดการทีดี รวมถึงข้อคิดเห็นทางด้านการสรรหา
กรรมการ การประเมินตนเองของกรรมการ และด้านธรรมาภิบาลของบริ ษทั
จานวนปี ทีเคยดารงตาแหน่ งกรรมการ ปี (ปี
ปั จจุบนั )
การเข้ าร่ วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในปี 2563 จานวน 7 ครัง
วาระปกติ ครัง วาระพิเศษ 3 ครัง
ร่ วมประชุ ม 7 ครัง วาระปกติ 4 ครัง / วาระพิเศษ 3 ครัง)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 จานวน 4 ครัง
เป็ นวาระปกติ 4 ครัง ร่ วมประชุม ครัง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
ในปี 2563 จานวน 4 ครัง เป็ นวาระปกติ 4 ครัง ร่ วมประชุม ครัง

40

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำาป ครั้งที่ 42
บริษัท อาร ซี แอล จำากัด (มหาชน)

ข้ อมูลเบืองต้นของกรรมการทีครบกาหนดต้ องออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่
ชื อ
เสนอแต่ งตังเป็ น
อายุ
สั ญชาติ
วุฒิการศึกษา

นายสุเทพ ตระนันทสิ น
กรรมการ
69 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี สาขาการเดิ นเรื อ
ศู นย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประเทศไทย

หลักสู ตรอบรม

ประกาศนียบัตร “นายเรื อ” (เรื อเดินต่างประเทศ) กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม

ประสบการณ์ การทางาน

ผูอ้ านวยการอาวุโส (ปฏิบตั ิ การกลุ่ม) บมจ. อาร์ ซี แอล
รองกรรมการผูจ้ ดั การ (ปฏิบ ัติการ) บมจ. อาร์ ซี แอล
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ สมาคมเจ้าของเรื อไทย

ตาแหน่ งในบริษัท
ไม่มี
จดทะเบียนอืน
ตาแหน่ งในกิจการอืน
แห่ง (บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บมจ. อาร์ ซี แอล)
(ทีไม่ ใช่ บริ ษทั จดทะเบียน)
การดารงตาแหน่ งในกิจการ ไม่มี
ทีแข่งขัน/เกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษทั ฯทีอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การถื อหุ้นในบริ ษัทฯ
ไม่มี
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2563)
ผลงานปี 2563
บริ หารกิ จการของบริ ษ ทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ในเครื อในตาแหน่ ง
กรรมการ ตามนโยบายและแผนธุรกิ จ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษ ัท โดยยึดหลักธรรมา
ภิบาลบริ ษทั และการกากับดูแลกิจการที ดี
จานวนปี ทีเคยดารงตาแหน่ งกรรมการ ปี (ปี
ปั จจุบัน)
การเข้ าร่ วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในปี 2563 จานวน 7 ครัง
วาระปกติ ครัง วาระพิเศษ 3 ครัง
ร่ วมประชุ ม 7 ครัง วาระปกติ 4 ครัง / วาระพิเศษ 3 ครัง)
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการ ซึงมีคุณสมบัติต่อไปนี
. ถื อหุ้นไม่เกิ นร้ อยละหนึ งของจานวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษ ัทฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ
นิ ติบุคคลที อาจมีความขัดแย้ง ทังนี ให้นับรวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี เกียวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น กรรมการที มีส่วนร่ วมบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ที ปรึ กษาทีได้รับ เงิ นเดื อนประจา หรื อผู้
มี อานาจควบคุ มบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัด แย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตัง
. ไม่เป็ นบุคคลที มีความสัมพันธ์ท างสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พีน้องและบุ ตร รวมทังคู่สมรสของบุต ร ของผูบ้ ริ ห าร ผูถ้ ือหุ้น รายใหญ่ ผูม้ ี อ านาจควบคุ ม
หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษ ทั ฯ หรือบริ ษทั ย่อย
. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติ บุคคลที อาจมี ความขัดแย้ง
ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ งไม่ ใช่ ก รรมการอิส ระ หรื อผู ้บริ ห ารของผูท้ ี มี ความสั ม พัน ธ์ ท างธุ รกิ จกับ บริ ษ ทั ฯ
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมี ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตัง
ทังนี นิ ยามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คุณสมบัติทเหมาะสมของผู
ี
้ ดารงตาแหน่ งกรรมการ
ของบริ ษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน )
ไม่เป็ นผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด
เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้ (ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ )
สาเร็ จการศึกษาตังแต่ระดับปริ ญญาตรี ขึนไป หรื อ สาเร็ จการศึกษาตากว่าระดับปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์
ด้านธุรกิจพาณิ ชย์นาวี หรือการจัดการขนส่ งระหว่างประเทศไม่นอ้ ยกว่า ปี
เป็ นผู ท้ รงคุ ณวุฒิ ทีได้รับการยอมรั บว่ามี ท ักษะ ความรู ้ ความชานาญ และประสบการณ์ สู งในอุ ตสาหกรรม
ขนส่ ง การค้าระหว่างประเทศ การเงิ นและการบัญชี กฎหมาย หรื อในสาขาวิ ชาชี พที เป็ นประโยชน์ ต่อการ
บริ หารจัดการองค์กร โดยประสบความสาเร็ จในตาแหน่งระดับบริ หารในองค์กรทีมีขนาดใหญ่
มี ภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจและมีความมุ่งมันทีจะนาพาองค์กรไปสู่
ความสาเร็ จ
เป็ นผู ม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานทีโปร่ งใส
สามารถอุทิศเวลาทางานเพือประโยชน์สูงสุ ดขององค์กร
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เอกสารแนบหมายเลข 5

เอกสารประกอบวาระที 7 พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเสนอต่อที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครังที
เมือวันที กุ มภาพันธ์
เพือเสนอต่ อที ประชุ ม สามัญ ผู ้ถือหุ ้ น ครั งที แต่ งตังนายชัยยุท ธ อังศุ วิท ยา
ลงนามเป็ นปี ที ) ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที
หรื อ นางณัฐสรั คร์ สโรชนันท์จีน ผูส้ อบบัญชีรับ อนุ ญาต
เลขที
หรื อ นางสาวดรณี สมกาเนิ ด ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที
หรื อ นางสาวจารุ ณี น่วมแม่ ผูส้ อบ
บัญชี รั บอนุ ญาตเลขที
จากสานักงาน เอ. เอ็ ม . ที . แอสโซซิ เ อท เป็ นผู้ส อบบัญชี ข องบริ ษ ัท ฯ สาหรั บ
ระยะเวลาตังแต่ วนั ที มกราคม
ถึ ง วันที ธัน วาคม
โดยคนใดคนหนึ งในสี คนดัง กล่ าวเป็ น
ผูล้ งนามรับรองงบการเงินของบริ ษ ัทฯ ในนามของ สานักงาน เอ. เอ็ม .ที. แอสโซซิเอท ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชี
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้สานักงาน เอ. เอ็ม. ที . แอสโซซิ เอท จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
อื นของสานักงานทาหน้าทีตรวจสอบบัญ ชี แ ละแสดงความเห็ น ต่ องบการเงิ นของบริ ษ ัท แทนผู ้ส อบบัญ ชี
ดังกล่าวได้ ทังนี ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื อทีเสนอมานันไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั
ย่อย/ ผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรือ ผูท้ ี เกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ค่าสอบบัญชี กาหนดไว้ดงั นี
ค่ าสอบบัญชี (บาท)
ปี
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี สิ นสุ ดวันที
ค่าสอบทานงบการเงิ นรายไตรมาส
รวมทังสิน

ปี

ธันวาคม
000
1 5 000

000
1 5 000

สาหรั บ ค่ าบริ ก ารอื น (
บริ ษ ัทฯ และบริ ษัท ย่อย ไม่ มี การรั บ บริ ก ารอื นจาก
สานักงานสอบบัญชี ทีผู ส้ อบบัญชีสัง กัด บุ คคลหรื อกิจการทีเกี ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที
ผูส้ อบบัญชี สังกัด
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ข้อบังคับของบริษั ท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) ในส่ วนของการประชุ มผู้ถือหุ้น
การประชุมผูถ้ ื อหุ ้น
ข้อ

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุม สามัญประจาปี ภายในสี เดือนนับแต่
วันสิ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นคราวอื นๆ เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ

คณะกรรมการจะประกาศปิ ดสมุ ดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้ น วัน ก่ อนการประชุ มผู้ถือหุ ้นก็ได้ โดย
ประกาศให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบล่วงหน้า ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาไม่น้อยกว่า วัน ก่อนวัน
เริ มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ ้น แต่ทงนี
ั ให้เป็ นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ

ผูถ้ ือหุ้นซึ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในห้าของจานวนหุ ้นทีจาหน่ายได้ทงหมด
ั
หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ไม่ น้อยกว่า คน มี หุ้ นนับ รวมกันได้ไ ม่ น้ อยกว่า ใน ของจานวนหุ ้ นที จาหน่ ายได้ท ังหมด
จะเข้าชื อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ื อหุ ้น เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้
แต่ตอ้ งระบุ เหตุ ผลในการที ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชัดเจนในหนังสื อดังกล่ าวด้วย ในกรณี เช่ นนี
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ื อหุ ้นภายในหนึ งเดื อนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ื อหุ ้น

ข้อ

ในการประชุมผูถ้ ื อหุ ้น ต้องมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น (ถ้ามี ) มาประชุ มไม่นอ้ ยกว่า
ยีสิ บห้าคน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจานวนผูถ้ ือหุ น้ ทังหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละสี สิ บของจานวนหุ ้นทีจาหน่ายได้ทงหมด
ั
จึงจะเป็ นองค์ประชุ ม

ข้อ

ให้ประธานคณะกรรมการเป็ นประธานที ประชุมผู ้ถือหุ ้ น ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ทีประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้าไม่ มี รองประธานกรรมการหรื อมี แต่ไม่ส ามารถปฏิ บัติ หน้ าที ได้ ให้ ผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมา
ประชุมเลือกผูถ้ ื อหุ้นคนหนึ งเป็ นประธานในทีประชุ ม

ข้อ

มติของทีประชุ มผูถ้ ือหุน้ นันให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี
ในกรณี ป กติ ให้ถื อคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ้ นซึงมาประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนน
ถ้ามี คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุ มออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึ งเป็ นเสี ยงชีขาด
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ในกรณี ดงั ต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ้น
ซึ งมาประชุมและมี สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษทั ทังหมดหรื อบางส่ วนทีสาคัญให้แก่บุคคลอืน
ข) การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค) การทา แก้ไ ข หรื อ เลิ ก สั ญ ญาเกี ยวกับ การให้ เช่ า กิ จ การของบริ ษ ัท ทังหมดหรื อ
บางส่ วนที สาคัญ การมอบหมายให้บุค คลอืนเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการรวม
กิจการกับบุ คคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ

ผูถ้ ื อหุ ้น มี สิท ธิ เข้าประชุมและออกเสี ย งลงคะแนนในการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น แต่จะมอบฉัน ทะให้
บุ คคลอื นเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณี การมอบฉันทะให้ยืนหนังสื อ
มอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรื อผูท้ ี ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที ประชุ มก่อนการเข้า
ประชุ ม
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถ้ ือหุ้นมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุ น้ ทีถื อ โดยถือว่าหุ ้นหนึงมีเสี ยงหนึ ง
การออกเสี ยงลงคะแนนให้ก ระทาโดยเปิ ดเผย เว้น แต่ ผูถ้ ื อหุ้ น ไม่ น้ อยกว่าห้ าคนร้ องขอและที
ประชุ มลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่ วนวิธี การออกเสี ยงลงคะแนนลับนันให้เป็ นไป
ตามทีประธานในทีประชุ มกาหนด
หนังสื อมอบฉันทะให้ทาตามแบบทีนายทะเบียนกาหนด และให้มีรายการดังต่อไปนี
จานวนหุ้นทีผูม้ อบฉันทะถื ออยู่
ชื อผูร้ ั บมอบฉันทะ
ครังที ของการประชุ มที มอบฉันทะให้เข้าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน หรื อระบุ ให้
เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนสาหรับการประชุม ทุ กครังก็ได้
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ถือว่าผูร้ ั บมอบฉันทะมีค ะแนนเสี ยงเท่ ากับจานวนคะแนนเสี ยง
ที ผูม้ อบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผรู ้ ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที ประชุ มก่อนลงคะแนนว่าตนจะออก
เสี ยงแทนผูซ้ ึงมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชือผูม้ อบฉันทะและจานวนหุ ้นทีผูม้ อบฉันทะถือ
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หลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุ ม
1. ผู้ถือหุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดา
กรณีมาประชุ มด้ วยตนเอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี หรื อบัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อหนังสื อเดิ นทาง กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
ในกรณีมอบฉั นทะ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที รั บรองสาเนาถู กต้องของผู ้มอบฉันทะ หรื อหนังสื อ
เดิ นทาง กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ และบัตรประจาตัว หรื อหนังสื อเดิ นทาง กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับ
มอบฉันทะและหนังสื อมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมคาบอกกล่าวเรี ยกประชุ ม ซึ งได้กรอกข้อความถู กต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชือผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะ
2. นิตบิ ุคคล
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ งได้รับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ี อานาจ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ ทีรับรองสาเนาถูกต้อง
ของกรรมการผูม้ ีอานาจทีได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ พร้ อมบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อ
เดินทาง กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ ของผูร้ ับมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมคาบอกกล่าวเรี ยกประชุ ม ซึ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมื อชื อบุ ค คลผู ้มี อ านาจลงนามแทนนิ ติ บุ คคล ตามที ระบุ ในหนั งสื อรั บ รองซึ งออกโดย
กระทรวงพาณิ ชย์พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคลนัน ถ้ามี และลงลายมื อชือของผูร้ ั บมอบฉันทะ
คาอธิบายเกียวกับหนังสือมอบฉันทะ
เพิมช่ องให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถระบุชือผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุ มแทนได้ ราย เพือความคล่ องตัวกรณี
ผูร้ ั บมอบฉันทะรายใดติด ภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผูร้ ับมอบฉันทะรายอืนก็สามารถเข้าประชุ มแทน
ได้ ทังนีผูร้ ั บมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถจะเข้าประชุมแทนพร้อมกันทัง ราย
ผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องมอบฉันทะตามจานวนหุ้นทีผูถ้ ือหุ ้นถืออยูท่ งหมดไม่
ั
สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนได้
ในกรณี ทีผู ถ้ ื อหุ้ นเป็ นผู ล้ งทุ นต่างประเทศและแต่งตังให้ ค สั โตเดียน
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ั บ
ฝากและดูแลหุ้ นจะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้ทงแบบ
ั
ก.หรื อแบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึ งแบบใดก็ ได้
สาหรับผูถ้ ื อหุน้ นอกจากนันจะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบหนึ งแบบใดเท่านัน
การมอบฉั นทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 42
หากท่านผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืน หรื อกรรมการอิ สระ
ของบริ ษทั ฯ คนใดคนหนึ งดังต่อไปนี คือ
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. นายอมรศักดิ์ นพรั มภา

กรรมการอิ สระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล
อายุ ปี ที อยู่ ซ.มี สุวรรณ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
2. นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล
อายุ ปี ทีอยู่ ซอยนพเก้า แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กทม.
. นางอาภาวดี มีคุณเอียม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิ บาล
อายุ ปี ทีอยู่ / ซ.พหลโยธิ น แขวงลาดยาว เขตจตุจตั ร กทม.
เข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โปรดลงนามในหนังสื อมอบฉันทะที ได้แนบมาพร้อมนี และ
ส่ งคืนบริ ษทั ฯ เพือให้ถึงบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุม วัน
ทังนี นายวิเศษ จูภิบาล และ นางอาภาวดี มี คุณเอี ยม ไม่มีส่วนได้เสี ยพิ เศษในวาระพิจารณาทีเกียวข้อง
กับกรรมการ
นายอมรศักดิ์ นพรัม ภา ครบกาหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื อกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระ
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หนังสื อ มอบฉั นทะ แบบ ก. (แบบทัวไปซึ งเป็ นแบบทีง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ ฉบับที พ ศ

เขี ยนที
วันที

เดื อน
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พศ

ข้าพเจ้า..................……
....………......
สัญชาติ
........…….....…..... .
อยูบ่ า้ นเลขที
....…….... ถนน
..…
..................ตาบล แขวง .……. ….....
..... .
อาเภอ เขต ……..
...............................จังหวัด
..……....
รหัสไปรษณี ย์
.....
( ) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด มหาชน
โดยถื อหุ น้ จานวนทังสิ นรวม
....………..... หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง ดังนี
หุ ้นสามัญ....................................หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสี ยง
หุ น้ บุริมสิทธิ ...............................หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................เสียง
ขอมอบฉันทะให้
(1) ...............……….... .….......................
อายุ .....….....ปี อยูบ่ า้ นเลขที ...…….…... .
ถนน……………………... …...
ตาบล แขวง
......…......อาเภอ เขต ....…………..................
จังหวัด........…………….........รหัสไปรษณีย ์
หรื อ
.........……….......…
อายุ ......….....ปี อยูบ่ า้ นเลขที .....…….….........
ถนน……………………......…............ตาบล แขวง
…......อาเภอ เขต ..…………...........
จังหวัด ..…………….........รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(3) ...............………... .…................................
อายุ ...…...... ปี อยูบ่ า้ นเลขที.....…….….........
ถนน……………………. .…..
ตาบล แขวง
… ..…......อาเภอ เขต ....…………..........
จังหวัด........…………….........รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
คนหนึ งคนใดเพี ยงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญ
ผูถ้ ื อหุ น้ ครังที ในวันที เมษายน
เวลา . น ณ ศู นย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชัน เลขที / อาคาร
ปั ญจธานี ทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่ องนนทรี ยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
หรื อ พึงทีจะเลื อนไปในวัน เวลา และ
สถานทีอื นด้วย
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กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน ให้ถือเสมื อนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชือ.............................................ผูม้ อบฉันทะ
(............................................)
ลงชือ..............................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................)

ลงชือ..............................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชือ..............................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................)
หมายเหตุ
ผูถ้ ื อหุ ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำาป ครั้งที่ 42
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบทีกาหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉั นทะทีละเอียดชั ดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที ) พ.ศ.
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เขี ยนที ...........................................................
วันที ...........เดื อน...........................พ.ศ.........
(1) ข้าพเจ้า..................……....................สัญชาติ.....................อยูบ่ า้ นเลขที ......................ถนน........................
ตาบล แขวง........……...…............อาเภอ เขต....……...............จังหวัด............……..............รหัสไปรษณี ย…
์ .....………
( ) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน)
โดยถื อหุ ้นจานวนทังสิ นรวม……………………….หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………เสี ยง ดังนี
หุ น้ สามัญ…………………….หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………….. เสียง
หุ น้ บุริมสิ ทธิ ……………….....หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ………………….…………..เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)..............……….......…........................………………………อายุ.......….....ปี อยูบ่ า้ นเลขที.....…….…
ถนน.......…...............................ตาบล แขวง.......….......…...........อาเภอ เขต..........………….........จังหวัด........………..
รหัสไปรษณี ย…
์ ….……………….หรื อ
( )..............……….......…........................………………………อายุ......….....ปี อยูบ่ า้ นลขที .....…….…..
ถนน.......….............................ตาบล แขวง.......….......…...........อาเภอ เขต..........………….........จังหวัด........…………
รหัสไปรษณี ย…
์ ….……………….หรื อ
(3)..............……….......…........................………………………อายุ......….....ปี อยูบ่ า้ นเลขที ......…….…
ถนน.......….............................ตาบล แขวง.......….......…...........อาเภอ เขต..........………….........จังหวัด........…………
รหัสไปรษณีย …
์ ….……………….หรื อ
คนใดคนหนึ งเพี ยงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหุ้น ครังที ในวันที เมษายน
เวลา . น. ณ ศู นย์ประชุมปั ญจธานี ห้องรัชดา ชัน เลขที / อาคาร
ปั ญจธานี ทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่ องนนทรี ยานนาวา กรุ ง เทพมหานคร
หรื อที จะพึ งเลือนไปในวัน เวลา และ
สถานที อื นด้วย
( ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มครังนี ดังนี
วาระเพือรั บรอง
o วาระที เรื อง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั งที ซึงประชุมเมือวันที มิถุนายน
o (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
o เห็นด้วย
วาระเพือทราบ
วาระที เรื อง รั บทราบรายงานผลการดาเนิน งานของบริ ษัทฯ ในรอบปี
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วาระที เรื อง รั บทราบค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี
วาระเพื อพิจารณา
o วาระที เรื อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ นสุ ด ธันวาคม
o (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย

o วาระที เรื อง พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรผลกาไรและการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
สิ นสุ ด ธันวาคม
o (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
o เห็นด้วย
o วาระที เรื อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการซึงออกตามวาระ
o (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
o (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
o การแต่งตังกรรมการทังชุด
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย
o การแต่งตังกรรมการรายบุคคล
1. ดร.จาลอง อติกุล
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
o เห็นด้วย
2. นายอมรศักดิ นพรัมภา
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย
3. นายสุเทพ ตระนันทสิ น
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
o เห็นด้วย
o วาระที 7 เรื อง พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี
o (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
o (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
o เห็นด้วย
o
การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามที ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี ให้
ถื อว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
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ในกรณี ที ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุ ไว้ไม่ชดั เจน
หรื อ ในกรณี ที ทีประชุ มมี การพิ จารณาหรื อลงมติ ในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องที ระบุ ไว้ข า้ งต้น รวมถึ งกรณี ที มี การ
แก้ไขเปลียนแปลงหรื อ เพิมเติมข้อเท็ จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมี สิทธิ พิจารณาและลงมติแ ทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ทีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกสี ยงตามทีข้าพเจ้า
ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุ กประการ

ลงชือ.............................................ผูม้ อบฉันทะ
............................................
ลงชือ..............................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
............................................
ลงชือ.............................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
............................................
ลงชือ..............................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
............................................

หมายเหตุ
. ผูถ้ ื อหุ ้นที มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื อกตังกรรมการทังชุดหรื อเลือกตังกรรมการเป็นรายบุคคล
. ในกรณี ทีมีวาระที จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ใน
ใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ……………………………………………..จากัด มหาชน

อากร
แสตมป์
บาท

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที…………… ในวันที ………………….………….....เวลา……..………น.
ณ………………………………………………………..…………………………………………………………..หรื อ
ทีจะพึงเลือนไปในวันเวลาและสถานทีอื นด้วย
o

วาระที.....................เรื อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมี สิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
o เห็นด้วย

o

วาระที.....................เรื อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิ ทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
o เห็นด้วย

o

วาระที.....................เรื อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย

o

วาระที.....................เรื อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิ ทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย

o

วาระที.....................เรือง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
o เห็นด้วย

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o
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o

วาระที่.....................เรื่ อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิ ทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
o เห็นด้วย

o

วาระที่.....................เรื่ อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
o เห็นด้วย

o

วาระที่.....................เรื่อง เลื อกตังกรรมการ (ต่อ)
ชื่ อกรรมการ.......................................................................................................
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย
ชื่ อกรรมการ.......................................................................................................
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย
ชื่ อกรรมการ.......................................................................................................
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
o เห็นด้วย
ชื่ อกรรมการ.......................................................................................................
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
o เห็นด้วย

o
o

o
o
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบทีใช้ เฉพาะกรณีผ้ถู ือหุ้นเป้ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตังให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ ฉบับที พ.ศ.
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อากร
แสตมป์
บาท

เขี ยนที ........................................................…………..
วันที .............เดื อน...............................พ.ศ...............…
ข้าพเจ้า.................….............................สัญชาติ..…….......อยูบ่ า้ นเลขที......................ถนน........................
ตาบล แขวง..............…….......อาเภอ เขต.........….........…....จังหวัด......…..…..…..............รหัสไปรษณี ย.์ ............…….
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกืจเป็ นผูถ้ ือรับฝากและดูแลหุ น้
ให้กบั .........................................................................
ซึงเป็ นผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ ้นจานวนทังสิ นรวม..........................หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................เสี ยง ดังนี
หุ ้นสามัญ...............................หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสี ยง
หุ น้ บุริมสิ ทธิ...........................หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง
ขอมอบฉันทะให้
.................................................……….........อายุ.....……...ปี อยูบ่ า้ นเลขที ........….................................
ถนน...........…….......................ตาบล แขวง………………................อาเภอ เขต......….…...........จังหวัด..............…......
รหัสไปรษณี ย.์ .......………..หรื อ
.................................................……….........อายุ...……...ปี อยูบ่ า้ นเลขที ........…...................................
ถนน...........……............................ตาบล แขวง………………................อาเภอ เขต......….…...........จังหวัด........….......
รหัสไปรษณี ย.์ .......………..หรื อ
.................................................……….........อายุ...……...ปี อยูบ่ า้ นเลขที ........…...................................
ถนน...........……........................ตาบล แขวง………………................อาเภอ เขต......….…...........จังหวัด............….......
รหัสไปรษณี ย.์ .......………..
คนหนึ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหุ้ นครังที ในวันที เมษายน
เวลา . น. ณ ศู นย์ประชุ มปั ญจธานี ห้องรัชดา ชัน เลขที / อาคาร
ปั ญจธานี ทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่ องนนทรี ยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
หรื อที จะพึ งเลื อนไปในวัน เวลา และ
สถานทีอื นด้วย
ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครังนี ดังนี
้ ทังหมดทีถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
o มอบฉันทะตามจานวนหุน
o มอบฉันทะบางส่ วน คือ
้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………เสียง
o หุ ้นสามัญ…………………….หุ น
o หุ ้นบุริมสิ ทธิ ……………….....หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………เสี ยง
รวมสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ทงหมด.....................................เสี
ั
ยง
ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครังนี ดังนี
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วาระเพือรั บรอง
o วาระที เรื อง พิจารณารายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นครั งที ซึ งประชุ มเมือวันที มิถุนายน
o (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
o เห็นด้วย..............เสี ยง
ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง
งดออกเสียง.............เสียง
วาระเพือทราบ
วาระที เรื อง รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี
วาระที เรื อง รั บทราบค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี
วาระเพื อพิจารณา
o วาระที เรื อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนประจาปี สิ นสุ ด ธันวาคม
o (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง
งดออกเสี ยง.............เสียง
o เห็นด้วย..............เสี ยง

o วาระที เรื อง พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรผลกาไรและการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
สิ นสุ ด ธันวาคม
o (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย..............เสียง
งดออกเสียง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง
o วาระที เรื อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการซึงออกตามวาระ
o (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
o การแต่งตังกรรมการทังชุด
ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง
งดออกเสี ยง..............เสียง
o เห็นด้วย..............เสี ยง
o การแต่งตังกรรมการรายบุคคล
1. ดร.จาลอง อติกุล
ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง
งดออกเสี ยง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง
2. นายอมรศักดิ นพรัมภา
ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง
งดออกเสี ยง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง
3. นายสุเทพ ตระนันทสิ น
ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง
งดออกเสี ยง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสียง
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o วาระที 7 เรื อง พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี
o (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิ ทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
o (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง
งดออกเสี ยง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง
การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุ ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี ให้
ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
ในกรณี ทีข้า พเจ้าไม่ได้ระบุ ความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน
หรื อ ในกรณี ที ทีประชุ มมีการพิจารณาหรื อลงมติ ในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องที ระบุ ไว้ข้างต้น รวมถึ งกรณี ทีมีการ
แก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติ มข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิ ทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ทีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกสี ยงตามทีข้าพเจ้า
ระบุ ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมื อนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุ กประการ
ลงชื อ.............................................ผูม้ อบฉันทะ
............................................
ลงชือ..............................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
............................................
ลงชือ.............................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
............................................
ลงชือ..............................................ผูร้ ั บมอบฉันทะ
............................................

หมายเหตุ
. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี ใช้เฉพาะกรณี ทีผู ถ้ ื อหุ ้นที ปรากฎชื อในทะเบี ยนเป็ นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตัง
ให้คสั โตเดียน
ในประเทศไทยเป็ นผู ร้ ับฝากและดูแลหุ น้ ให้เท่านัน
. หลักฐานทีต้องแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คื อ
หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ ้นให้คสั โตเดี ยน
เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดี ยน
. ผูถ้ ือหุ ้นที มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื อกตังกรรมการทังชุดหรื อเลื อกตังกรรมการเป็ นรายบุ คคล
. ในกรณี ทีมีวาระที จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ใน
ใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู ถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั …………………………………………………..จากัด มหาชน
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที ……………. ในวันที………………….………เวลา……..……………น.
ณ……………………………………………………………………………………………………………หรื อที จะพึง
เลื อนไปในวันเวลาและสถานที อืนด้วย
o

วาระที.....................เรื อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง
งดออกเสี ยง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง

o

วาระที.....................เรื อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง
งดออกเสี ยง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง

o

วาระที.....................เรื อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย..............เสียง
งดออกเสียง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสียง

o

วาระที.....................เรื อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็ นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง
งดออกเสี ยง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง

o

วาระที.....................เรือง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิท ธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็ นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง
งดออกเสี ยง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o
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o

วาระที่.....................เรื่ อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็ นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง
งดออกเสี ยง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสียง

o

วาระที่.....................เรื่ อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแ ทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง
งดออกเสี ยง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสียง

o

วาระที่.....................เรื่ อง เลื อกตังกรรมการ (ต่อ)
ชื่ อกรรมการ.......................................................................................................
ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง
งดออกเสียง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสียง
ชื่ อกรรมการ.......................................................................................................
ไม่เห็นด้วย..............เสี ยง
งดออกเสี ยง.............เสียง
o เห็นด้วย..............เสียง
ชื่ อกรรมการ.......................................................................................................
ไม่เห็นด้วย..............เสียง
งดออกเสี ยง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง
ชื่ อกรรมการ.......................................................................................................
ไม่เห็นด้วย..............เสียง
งดออกเสียง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสียง

o
o

o
o
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