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ที ออ  /  � วนัที  มีนาคม 2564�
 
เรือง� คาบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที 42 บริษทั อาร์ ซี แอล จากดั (มหาชน) 
เรียน      ท่านผูถื้อหุน้ 
สิงทีส่งมาดว้ย� 1.  � รายงานประจาปี 2563 ซึงรวมงบดุล ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และบญัชีกาไรขาดทุนประจาปี     
   สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 

 2.  � จุดเด่นทางการเงิน งบดุลและงบกาไรขาดทุน ณ วนัที ธันวาคม 2563 
 3.  � สาเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที 41 ซึงประชุมเมือวนัที 4 มิถนุายน 2563   
  (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 4.  � ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 (เอกสารแนบหมายเลข 2)�
 5.  � รายละเอียดเกียวกบัจดัสรรทุนสารองตามกฎหมาย และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลและขอ้มูล

เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลสาหรับรอบปีบญัชี  �  (เอกสารแนบหมายเลข ) 
6.  � ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล พร้อมขอ้มูลเบืองตน้

ของกรรมการทีครบกาหนดตามวาระ และไดรั้บการเสนอชือกลบัเขา้ดารงตาแหน่งใหม่ (เอกสาร
แนบหมายเลข 4)�

                          � 7.  � ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตังผู ้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี                              
� � ปี 2563 � 2564 (เอกสารแนบหมายเลข 5) 
 8.  � หนังสือมอบฉันทะ  �
                           
� ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จากดั (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที 42  
ณ ศูนยป์ระชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชัน 2 เลขที 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 ในวันศุกร์ที 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ 
ดงัต่อไปนี  
 
วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครังที่ 41 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 4 มถุินายน 2563     

(วาระเพ่ือรับรอง) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล � การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 41 ได้จดัขึนเมือวนัที 4 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเนา

รายงานการประชุมตามเอกสารแนบหมายเลข 1 
ความเห็นคณะกรรมการ � ทีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว ซึงไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

บริษทัฯ 2 สัปดาห์ภายหลงัการประชุมเสร็จสิน�
การลงมตอินุมตั ิ  คะแนนเสียงเกิน 1 ใน 2 ของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียง 
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วาระที 2  รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 (วาระเพือทราบ) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล � รายงานผลการดาเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2563

ในรูปแบบ QR Code ทีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญในครังนี และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษทัฯ ประมาณปลายเดือนมีนาคม �

ความเห็นคณะกรรมการ � ทีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  
 
วาระที 3  รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 (วาระเพือทราบ) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล � หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที 26 

และครังที 39 เมือวนัที 29 เมษายน 2548 และวนัที 27 เมษายน 2561 ตามลาดบั รายละเอียด
ตามเอกสารแนบหมายเลข 2    

ความเห็นคณะกรรมการ � ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีได้รับอนุมัติจากผูถื้อหุ้นซึง
ได้เปิดเผยในรายงานประจาปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “การกากบัดูแลกิจการ” หมวดที 5 ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือทราบ 

 
วาระที 4  พิจารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปีสินสุด 31 ธันวาคม 2563 (วาระเพือพิจารณา) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล � งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปีสินสุด 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏอยู่ในหมวด         

“งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2563 ซึงไดผ้่านการรับรองของผูส้อบบัญชีแลว้ และได้
จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญในครังนี 

ความเห็นคณะกรรมการ � ทีประชุมผู ้ถือ หุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สินสุดวนัที               
31 ธันวาคม 2563 ซึงไดผ้า่นการรับรองของผูส้อบบญัชีแลว้ 

การลงมตอินุมตั ิ   � เหมือนวาระที 1�
 
วาระที 5  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรผลกาไรและการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปีสินสุด 31 

ธันวาคม 2563 (วาระเพือพิจารณา) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล � ในปี 2563 บริษทัฯ มีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิ 1,745 ลา้นบาท 
ความเห็นคณะกรรมการ  � ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจัดสรรผลกาไรสุทธิประจาปี จานวน , ,  

บาท ไว ้เป็นทุนสารองตามทีกฎหมายกาหนด และอนุม ัติจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปีสินสุด  ธันวาคม  ในอัตราหุ้นละ  0.50 บาท จากผลการ
ดาเนินงานปี  และกาไรสะสม สาหรับหุน้สามญัจานวน ,750,  หุ้น รวมเป็นเงิน
ปันผลทงัสิน 414,375,000 บาท โดยกาหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record 
Date) ในวนัที 25 มีนาคม  และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 21 พฤษภาคม  ทงันี 
การให้สิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนืองจากต้องได้รับการอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อ
หุ้นวันที  เมษายน  ซึงเป็นไปตามนโยบายการรจ่ายเงินปันผล ในเอกสารแนบ
หมายเลข �

การลงมตอินุมตั ิ  เหมือนวาระที 1 
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วาระที 6  พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการซึงออกตามวาระ (วาระเพือพิจารณา) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล � ในปี  นี มีกรรมการทีครบกาหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จานวน 
� � �  ท่าน ไดแ้ก่ 

   �  ดร.จาลอง อติกุล� � ประธานกรรมการ 
 นายอมรศกัดิ นพรัมภา � กรรมการอิสระ 
 นายสุเทพ ตระนันทสิน� กรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ � คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอกรรมการจานวน  ท่าน ให้กลบัเขา้ดารงตาแหน่งอีกวาระ ดงันี 
   �  ดร.จาลอง อติกุล� � ประธานกรรมการ 

 นายอมรศกัดิ นพรัมภา � กรรมการอิสระ 
 นายสุเทพ ตระนันทสิน� กรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล พร้อมข้อมูล
เบืองตน้ของกรรมการทีออกตามวาระและทีไดรั้บการเสนอชือกลับเขา้ดารงตาแหน่งใหม่ 
มีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข  

การลงมติอนุมตั ิ ลงมติรายบุคคล และคะแนนเสียงเกิน  ใน  ของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง 
 
วาระที   พจิารณาแต่งตงัผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี (วาระเพือพิจารณา) 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล � ทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นครังที  วนัที   มิถุนายน  ได้มีมติแต่งตงั นายชัยยุทธ    

อังศุวิทยา ลงนามเป็นปีที  ) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที  หรือนางณัฐสรัคร์ 
สโรชนันท์จีน ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที  หรือนางสาวดรณี  สมกาเนิด ผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที  หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 

 จาก สานักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  สาหรับ
ระยะเวลาตงัแต่วนัที  มกราคม  ถึงวนัที  ธันวาคม  โดยคนใดคนหนึงในสี
คนดงักล่าว เป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ ในนามของสานกังาน เอ. เอ็ม.ที. 
แอสโซซิเอท และกาหนดค่าสอบบญัชีสาหรับปี  เป็นจานวน 00  บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ � ทีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรแต่งตังนายชัยยุทธ อังศุ วิทยา (ลงนามเป็นปีที ) ผู้สอบบัญชี        
รับอนุญาตเลขที  หรือนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที  
หรือนางสาวดรณี สมกาเนิด ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที  หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ 
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที  จาก สานักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ  สาหรับระยะเวลาตงัแต่วนัที  มกราคม  ถึงวนัที  ธันวาคม 

 โดยคนใดคนหนึงในสีคนดังกล่าว เป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ใน
นามของสานักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี  
เป็นจานวน 00  บาท เท่ากบัปี  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
พร้อมค่าสอบบญัชีมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข  

การลงมติอนุมัติ  � เหมือนวาระที  
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 จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีดงักล่าวข้างตน้ และโปรดนาใบลงทะเบียน
ทีมีบาร์โค้ดมาสาหรับลงทะเบียน หากท่านจะมอบฉนัทะใหผู้อื้นไปประชุมและออกเสียงแทน โปรดลงนามในหนงัสือ
มอบฉันทะทีไดแ้นบมาพร้อมนีและยืนต่อบริษทัฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม เพือให้การลงทะเบียนแลว้เสร็จและสามารถ
เริมการประชุมไดต้ามกาหนด ขอให้ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นหลายรายไปถึงสถานทีประชุมเร็วขึนเพือความสะดวก
ในการตรวจสอบหลกัฐานต่างๆ 
 
 หากท่านผูถื้อหุน้ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ไปประชุมและออกเสียงแทนบริษทัฯ 
กาหนดให้ นายวิเศษ จูภิบาล นางอาภาวดี มีคุณเอียม และนายอมรศักดิ นพรัมภา เป็นผูรั้บมอบฉันทะ โปรดลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะทีไดแ้นบมาพร้อมนีและส่งคืนบริษทัฯ เพือใหถึ้งบริษทัฯ ก่อนวนัประชุม  วนั 
 
 ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียน และยืนเอกสาร หรือหลกัฐานเพือการตรวจสอบ ณ สถานทีประชุมไดต้งัแต่เวลา 

 น  ของวนัที  เมษายน  เป็นต้นไป อนึง บริษัทฯ กาหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญ      
ผูถื้อหุ้น ครังที  ในวนัที  มีนาคม  (    
 
 สาหรับผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะรับรายงานประจาปิ  เป็นรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทีงาน
เลขานุการบริษทัฯ โทรศพัท ์  
 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                โดยคาสงัคณะกรรมการ 
                                                                   
 
 
                                                                                นางสุพร อานวยพรรณ  
                                                                                      เลขานุการบริษทั 
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Note : Financial Year 2018 Freight Income and Total Income restated with TFRS 15 Revenue From Contracts With Customers.  

จดเดนทางการเงน
Financial Highlights

1,744.8

533.3

(491.7)(357.7)

(1,374.7)

(311.1)(305.5)
(580.7)

(446.1)

51.7(Billion Baht)

  Company 
  Group

2016 2017 2018 2019 2020

เฉพาะบรษัทฯ / COMPANY
('000 บาท / Baht)

2563

2020

เปล่ียนแปลง 
(รอยละ)

% Change

2562

2019

เปล่ียนแปลง
(รอยละ)

% Change

2561

2018

สินทรัพย์ถาวร Fixed Assets  5,738,293 (1)  5,790,775 10  5,265,328 
สินทรัพย์รวม Total Assets  14,050,911 11 12,691,569 (10)  14,102,370 
หนสินรวม Total Liabilities  7,766,762 (21)  6,434,043 9  7,105,178 
ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders' Equities  6,284,149 0  6,257,526 (11)  6,997,192 
รายได้จากการเดินเรือ Freight Income  1,318,953 8  1,215,794 20  1,016,881 
รายได้รวม Total Income  1,512,462 19  1,266,986 9  1,160,692 
กำาไรขันต้น (จากการเดินเรือ) Gross Profit (from freight income)  338,313 12  301,145 812  33,019 
กำาไร/(ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเป็นของผู้ถือ
หุ้นบรษิัทให�่

Net Profit / (Loss) attributable to 
equity holders of the parent  51,732 117 (311,111) (2)  (305,459)

�ำ ไร�่อ�้�น(บ ท) Earnings Per Share (Baht)  0.06 117  (0.38) (2)  (0.37)
อัตราส่วนหนสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Debt to Equity Ratio 1.24 1.03 1.02 
อัตราส่วนกำาไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Net Profit to Shareholders'Equity 0.82% -4.97% -4.37%
อัตราส่วนกำาไรสุทธิต่อรายได้รวม Net Profit Margin 3.42% -24.56% -26.32%
ราคาตามบ�ัชต่ีอหุ้น (บาท) Book Value Per Share (Baht) 7.58 7.55 8.44 

(Billion Baht)

  Company 
  Group

1.20.9
1.30.9

10.6
11.7 12.3

16.7

16.7

1.5

17.5

2016 2017 2018 2019 2020
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Note : Financial Year 2018 Freight Income and Total Income restated with TFRS 15 Revenue From Contracts With Customers.  

จดเดนทางการเงน
Financial Highlights

(Billion Baht)

  Company 
  Group

13.3
12.1

14.1
12.7

14.1

17.418.1 18.3 18.017.0

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

(Billion Baht)

  Company 
  Group

8.6
7.4 7.0

6.3 6.3

8.99.3
8.4

9.1

7.4

กลุมบรษัทฯ / GROUP
('000 บาท / Baht)

2563

2020

เปล่ียนแปลง 
(รอยละ)

% Change

2562

2019

เปล่ียนแปลง
(รอยละ)

% Change

2561

2018

สินทรัพย์ถาวร Fixed Assets  12,187,587 (4) 12,751,518 (4) 13,257,560 
สินทรัพย์รวม Total Assets  17,989,309 6 17,037,585 (7)  18,296,090 
หนสินรวม Total Liabilities  8,915,477 7  9,632,216 3  9,887,666 
ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders' Equities  9,073,832 23  7,405,369 (12)  8,408,425 
รายได้จากการเดินเรือ Freight Income  17,195,237 4 16,531,035 (4)  17,181,027 
รายได้รวม Total Income  17,463,377 5 16,709,378 (4)  17,480,784 
กำาไรขันต้น (จากการเดินเรือ) Gross Profit (from freight income)  2,834,937 392  576,121 23  468,207 
กำาไร/(ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเป็นของผู้ถือ
หุ้นบรษิัทให�่

Net Profit / (Loss) attributable to 
equity holders of the parent  1,744,794 455 (491,747) (37)  (357,742)

กำาไรต่อหุ้น(บาท) Earnings Per Share (Baht)  2.11 455  (0.59) (37)  (0.43)
อัตราส่วนหนสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Debt to Equity Ratio 0.98 1.30 1.18 
อัตราส่วนกำาไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Net Profit to Shareholders'Equity 19.23% -6.64% -4.25%
อัตราส่วนกำาไรสุทธิต่อรายได้รวม Net Profit Margin 9.99% -2.94% -2.05%
ราคาตามบ�ัชตี่อหุ้น (บาท) Book Value Per Share (Baht) 10.95 8.94 10.15 
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งบแสดงฐานะการเงน
บริษัท อาร ซี แอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,586,632,794    1,144,027,277    189,523,357       57,865,328         
ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 2,193,974,935    1,926,555,091    7,883,137           11,597,739         
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (53,158,270)        (56,584,247)        -                      -                      
ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6 2,140,816,665    1,869,970,844    7,883,137           11,597,739         
ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 159,815,101       32,557,090         1,541,799,751    374,871,263       
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ -                      (9,599,211)          -                      -                      
ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 6 และ 18 159,815,101       22,957,879         1,541,799,751    374,871,263       
ลูกหนีอืน 18 288,104,850       390,310,618       276,716,019       101,255,691       
พสัดุคงเหลือ 187,424,587       235,939,730       16,741,640         17,844,307         
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 18 44,732,844         43,424,984         306,727              231,063              
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,407,526,841    3,706,631,332    2,032,970,631    563,665,391       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 4.1 10,205,725         -                      -                      -                      
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 4,647,099           4,710,192           -                      -                      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 8 -                      -                      6,170,611,330    6,173,148,818    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9.1 215,412,416       339,188,673       50,219,083         50,426,066         
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9.2 66,831,951         106,424,742       -                      -                      
ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน 32,925,412         -                      -                      -                      
เงินลงทุนระยะยาวอืน 4.1 -                      10,247,789         -                      -                      
ทีดินและอาคาร - สุทธิ 10.1, 13 และ 14 278,108,867       284,411,103       395,457              397,087              
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ 4.2, 10.2 และ 14 10,415,571,959  12,467,106,625  5,728,030,536    5,790,377,657    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 4.2 และ 11 1,493,905,741    -                      9,866,889           -                      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 6                         6                         -                      -                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน
   - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ 23.1 (ข) 56,139,338         111,000,425       56,139,338         111,000,425       
   - อืนๆ 8,033,187           7,864,490           2,677,341           2,553,381           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,581,781,701  13,330,954,045  12,017,939,974  12,127,903,434  
รวมสินทรัพย์ 26 17,989,308,542  17,037,585,377  14,050,910,605  12,691,568,825  

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ณ วนัที  31 ธนัวาคม ณ วนัที  31 ธนัวาคม
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หน่วย  บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 13                                         
เจา้หนีการคา้  กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั                           
เจา้หนีการคา้  กิจการทีเกียวขอ้งกนั 18                                                               
เจา้หนีอืน
    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย                                 
    เงินทดรองรับ 18                                  
    เจา้หนีค่าซือทรัพยสิ์น 18                                 
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนทีถึงก าหนดช าระภายในหนึงปี 14                   
หนีสินตามสญัญาเช่า
   ส่วนทีถึงก าหนดช าระภายในหนึงปี 4.2 และ 15                                                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย                                                                      
ประมาณการหนีสินจากสญัญาทีสร้างภาระ 4.2 และ 11                                                                            
หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 4.1 และ 7                                                                   
หนีสินหมุนเวียนอืน 4.1 และ 7                                   
รวมหนีสินหมุนเวียน                 
หนีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 
    สุทธิจากส่วนทีถึงก าหนดช าระภายในหนึงปี 14                 
หนีสินตามสญัญาเช่า
    สุทธิจากส่วนทีถึงก าหนดช าระภายในหนึงปี 4.2 และ 15                                          
หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21                                                                   
ประมาณการหนีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16                                     
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน                 
รวมหนีสิน 26                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ณ วนัที   ธนัวาคม ณ วนัที   ธนัวาคม

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

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 828,750,000       828,750,000       828,750,000       828,750,000       
   ทุนเรือนหุ้นทีออกและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 828,750,000       828,750,000       828,750,000       828,750,000       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 4,982,964,187    4,982,964,187    4,982,964,187    4,982,964,187    
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 17 71,300,000         66,300,000         71,300,000         66,300,000         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,238,683,735    2,495,400,560    1,219,871,459    1,170,505,886    
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (1,053,841,936)   (973,060,245)      (818,736,623)      (790,994,425)      
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 9,067,855,986    7,400,354,502    6,284,149,023    6,257,525,648    
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอ านาจควบคุม 5,975,664           5,014,571           -                      -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,073,831,650    7,405,369,073    6,284,149,023    6,257,525,648    
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 26 17,989,308,542  17,037,585,377  14,050,910,605  12,691,568,825  

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ณ วนัที  31 ธนัวาคม ณ วนัที  31 ธนัวาคม

ณ  วันที  ธันวาคม 
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งบกำาไรขาดทุน
บริษัท อาร ซี แอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากการเดินเรือ 18 17,195,236,622  16,531,034,553       1,318,952,877    1,215,794,032    
รายไดอื้น
      ก าไรจากอตัราแลกเปลียน 59,149,110         40,286,425              12,214,450         -                      
      เงินปันผลรับ 8 และ 9.1 5,343,487           -                           181,189,112       51,085,524         
      ก าไรจากการขายสินทรัพย์ 10.2 59,834,059         102,913,748            -                      -                      
      โอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 10.2 89,696,975         -                           -                      -                      
      ดอกเบียรับ 2,904,653           3,669,293                105,156              106,205              
      อืนๆ 51,212,056         31,474,230              314                     627                     
รวมรายได้ 17,463,376,962  16,709,378,249       1,512,461,909    1,266,986,388    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเดินเรือ 18 14,360,299,785  15,954,913,409       980,639,415       914,648,640       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 18 1,134,983,219    940,695,006            353,144,740       270,770,553       
ค่าใชจ่้ายอืน
      ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                      -                           -                      28,665,819         
      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 10.2 -                      36,289,398              -                      -                      
      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 8 -                      -                           -                      194,783,433       
รวมค่าใช้จ่าย 19 15,495,283,004  16,931,897,813       1,333,784,155    1,408,868,445    
ก าไร ขาดทุน  จากกจิกรรมด าเนินงาน 1,968,093,958    (222,519,564)           178,677,754       (141,882,057)      
ตน้ทุนทางการเงิน (270,326,176)      (324,791,976)           (126,418,788)      (161,903,558)      
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 7 (526,503)             (7,325,356)               (526,503)             (7,325,356)          
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า)
    ซึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 6 (4,224,741)          (13,713,326)             -                      -                      
ส่วนแบ่งก  าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9.1 50,399,787         40,313,242              -                      -                      
ส่วนแบ่งก  าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9.2 10,467,885         45,808,347              -                      -                      
ก าไร ขาดทุน  ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,753,884,210    (482,228,633)           51,732,463         (311,110,971)      
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 21 (8,272,233)          (10,714,283)             -                      -                      
ก าไร ขาดทุน  ส าหรับปี 26 1,745,611,977    (492,942,916)           51,732,463         (311,110,971)      

การแบ่งปันก าไร ขาดทุน  ส าหรับปี 
      ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,744,793,761    (491,746,670)           51,732,463         (311,110,971)      
      ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอ านาจควบคุม 818,216              (1,196,246)               -                      -                      

1,745,611,977    (492,942,916)           51,732,463         (311,110,971)      
ก าไร ขาดทุน  ต่อหุ้นขนัพืนฐาน 2.18
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2.105                  (0.593)                      0.062                  (0.375)                 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ส าหรับปีสินสุดวนัท ี  ธันวาคม ส าหรับปีสินสุดวนัท ี  ธันวาคม



หนังสือเชิญประชุมสามัญผถืูอหุนประจำาป ครั้งท่ี 42
บริษัท อาร ซี แอล จำากัด (มหาชน)

11 

 

 

เอกสารแนบหมายเลข  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังท ี41 ประจาปี 2563 

บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) 
ประชุม ณ ศูนยป์ระชุมปัญจธานี หอ้งรัชดา ชนั   

เลขที /  อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร   
วนัพฤหัสบดีที  มิถุนายน  เวลา .  น. 

 

กรรมการบริษัทฯ ทีเข้าร่วมประชุม 
 ดร. จาลอง อติกุล  � กรรมการและประธานกรรมการ 
 นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์  กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ 
 นายสุเทพ ตระนันทสิน�  กรรมการ 
 นายอมรศกัดิ นพรัมภา  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและธรรมาภบิาล�
 นายวิเศษ จูภิบาล  � กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน 

และธรรมาภิบาล  กรรมการตรวจสอบ 
 นางอาภาวดี มีคุณเอียม�  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ    

กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 
 

กรรมการบริษัทฯ ทีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1.� นายกวั ฮอค เอง� � � กรรมการ 
 นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด� กรรมการ 
 นายชาลี ชู� � � กรรมการ 

 

ผู้บริหาร 
 นายสุเมธ ตนัธุวนิตย �์  กรรมการผูจ้ัดการ 
 นายสุเทพ ตระนันทสิน รองกรรมการผูจั้ดการ (ปฏิบติัการ) 
 นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล� รองกรรมการผูจ้ัดการ (การเงินและบญัชีกลุ่มและสารสนเทศกลุ่ม) 
 นางสุพร อานวยพรรณ � ผูอ้านวยการอาวุโส  

(บริหารทรัพยากรมนุษยก์ลุ่ม และการจัดการกระบวนการธุรกิจ) และ 
เลขานุการบริษทั 

 นายทวินโชค ตนัธุวนิตย์� ผูอ้านวยการอาวุโส  (งานภูมิภาค ปฏิบตัิการ และพฒันาธุรกิจกลุ่ม) 
 

ผู้สอบบัญชีจากสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
 นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน�  
 นายชัยยุทธ องัศุวิทยา 
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สาหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของ 
บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชนัแนล จากดั 
 

ผู้ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชุม 
 โดยตนเอง  ราย ถือหุ้นรวม , ,  หุ้น 
 โดยมอบฉันทะ  ราย ถือหุ้นรวม , ,  หุ้น 

รวมผูถื้อหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมทงัสิน  ราย ถือหุ้นรวม , ,  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.74 ของจานวน
หุน้ทีจาหน่ายไดท้งัหมด จานวน  หุ้น ครบองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

หมายเหตุ  หลงัเปิดการประชุม มีผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพิมเติม เมอืเสร็จสินการประชุม มีผูถื้อ
หุ้นเขา้ร่วมประชุมรวม  ราย ถือหุ้นรวม , ,  หุ้น คิดเป็นร้อยละ .  ของจานวนหุน้ทงัหมด 

 

 ทงันี สัดส่วนของกรรมการทีเขา้ร่วมประชุมคดิเป็นร้อยละ .  
�

ก่อนเริมการประชุม นางสุพร อานวยพรรณ เลขานุการบริษทั ไดชี้แจงให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงมาตรการ 
ระเบียบ ขนัตอน การป้องกนัการแพร่ระบาดของ  วิธีการและขนัตอนในการลงมติในแต่ละวาระของ
การประชุมสามัญผูถื้อหุ้น โดยขอฉันทามติจากทีประชุมให้เฉพาะผูที้คดัคา้นหรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือแสดง
ตนและมอบบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้เจา้หนา้ทีเพอืนับคะแนน ทงันี เพอืความรวดเร็วในการนับคะแนน 
และสรุปมติในแต่ละวาระการประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระจะปรากฏทีจอดา้นหนา้หอ้งประชุม และได้
แนะนากรรมการบริษัทฯ รวมทังตวัแทนผูส้อบบัญชีทีเขา้ร่วมประชุม ตามรายชือดังกล่าวขา้งตน้ต่อผูถื้อหุ้น 
จากนนัดร.จาลอง อติกุล ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี 

 

เริมประชุมเวลา 10.30 น. 
 

วาระท ี1: พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังท ี  ประจาปี  
 

ดร.จาลอง อติกุล ขอให้ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที  ประจาปี  
ซึงประชุมเมือวนัที  เมษายน  ปรากฎรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมทีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา
ล่วงหนา้พร้อมคาบอกกล่าวเรียกประชุม รายงานการประชุมดงักล่าวไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แลว้ตงัแต่
เดือนพฤษภาคม  และถามว่ามีผูใ้ดประสงคจ์ะขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้ขอแกไ้ข  

เมือจบรายงานแลว้  ดร.จาลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม   
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิมเติม  
 

มติทปีระชุม ผู้ถือหุ้นจานวน  ราย ใช้สิทธิออกเสียง , ,  เสียง 
เห็นด้วย 495,687,511 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.99 
ไม่เห็นด้วย 250 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
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ทีประชุมมีมติด ้วยคะแนนเสียงขา้งมาก รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังที  ประจาปี 
 ประชุมเมือวนัศุกร์ที  เมษายน  

 

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  
 

  นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ รายงานข้อมูลในรอบปี  ทีผ่านมาว่าจะมีการนาเสนอแบ่งเป็น  ส่วน คือ 
สถานการณ์มหภาคของสิงทีเกิดขึน ในปี  รายงานโดยนายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ในส่วนที  จะนาเสนอโดยนายทวิน
โชค ตนัธุวนิตย ์ ผูอ้านวยการอาวุโส กลุ่มงานบริหาร ปฏิบตัิการ และพฒันาธุรกิจ ส่วนที  จะรายงานโดยนางสาวนาถ
ฤดี รุ่งเรืองผล รองกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มงานบญัชีและการเงิน และสารสนเทศ ทงันีเพือความชดัเจนมากขึน 
       � ในปี  เป็นปีทีมีผลการดาเนินงานไม่เป็นทีพอใจ สาเหตุหลกัมาจากสงครามการคา้ ระหว่าง จีน�
สหรัฐฯ ซึงครุกรุ่นมาตงัแต่ปลายปี  แลว้ มีการวิวาทะกนัระหว่าง  ผูน้า ของ  ประเทศ มีการขึนภาษีซึงกนั
และกนั ทาใหเ้กิดความผนัผวนในการคา้ ขณะเดียวกนัสิงทีเกิดขนึในช่วงนนัคือ สหรัฐฯ สามารถผลิตนามนัไดม้าก
ขนึเรือยๆ ซึงไม่เคยมีในประวตัิศาสตร์ เทคโนโลยขีองการผลิตนามนัของสหรัฐฯ ในโลกนีมีเขาคนเดียว จึงมีความ
พยายามปันราคานามนัให้สูงขึน เพอืทีจะใหก้ลุ่มบ่อนามนัทีเกิดขนึในสหรัฐฯ คุม้ทุนในการลงทุน และสามารถลด
การขาดดุลย์การคา้ ในขณะทีจีนเป็นผูน้าเขา้นามนัรายใหญ่ทีสุดของโลก เมือนามนัแพง จีนกต็อ้งเสียเงินเยอะ จึงมี
ความพยายามให้นามนัราคาแพงขึน ค่าของเงินเปลียนไป การหมุนเวยีนของสินคา้ก็เปลียนทิศทางลง ทาให้สินคา้ที
จะลาเลียงไปสหรัฐฯ ลดลง พวกดาเนินกิจการเดินเรือทีจะเดินทางจากสหรัฐฯ ไปเอเชีย คาดการณ์ว่าเรือของตนคง
จะไดรั้บการใชง้านนอ้ยลง ไม่ก็ตอ้งให้เรือทิงสมอเฉยๆ จึงตอ้งมองหาหนทาง และเห็นว่าเอเชียมีสถานภาพดี ใน
ขณะเดียวกันสหรัฐฯ ทะเลาะกับจีนมากขึนเรือยๆ จ นกระทังหลายๆ  คน  เริมพูด ว่าโลกนีจะเปลียนจาก 

 เป็น การคา้แบบต่างคนต่างคา้ขายในภูมิภาคของตวัเอง ทาให้ทุกคนหนัมามองว่าโลกจะเป็นอยา่งไร  
       � ทุกๆ บริษทัเรือในโลกหันมาให้บริการในเอเชียมากขึน เป็นแรงผลกัดนั ส่งผลให้ค่าระวางทีเกิดขึน
ในระหว่าง เอเชีย โดยเฉพาะอยา่งยิง ระหว่าง ไทย กบั จีน ลดลงเรือยๆ เพราะว่าไทยตอนนันมีเศรษฐกิจทีดีมาก 
เกินดุลยก์ารคา้มาก มีนกัท่องเทียวเขา้มามาก เงินบาทแขง็แรงมาก จนทุกคนมองว่าไทย เศรษฐกิจจะดีมาก ส่วนจีน 
ราคาของถูกลง ไทยคงจะเป็นอนาคตของเอเชียทีมีความสาคัญ จึงนาเรือมาวิงเยอะแยะ ทาให้ค่าระวางลดลงมาก     
นีคอืสิงทีเกิดขนึในปี  
� อีกปัจจัยทีมีความสาคญั คือ ทางสหประชาชาติตงักติกาไวว้่าหลงัจากเดือนมกราคม ปี  เป็นต้น
ไป เรือทุกลาทีวงิในโลกนีจะตอ้งใชน้ามนัทีมีกามะถนัตา เพราะเกิดปัญหาเรืองโลกร้อน ปัญหาการกาจดัพลาสติก 
ฯลฯ จึงตงักติกาว่า ปี  เดือนมกราคมเป็นตน้ไป บังคบัให้ทุกคนตอ้งใชน้ามนักามะถนัตา แต่ในขณะเดียวกนั 
ตงัแต่ไตรมาสที  ปี  หลายประเทศเริมบงัคบัใชแ้ลว้ ไดแ้ก่ จีน และประเทศในยุโรป ส่งผลให้ราคานามนัที
เป็นนามนักามะถนัตา ราคาสูงขึนมาก ทุกคนต่างหาทางออก ซึงมี  วิธี คือติด   คือใชน้ามนัแบบเดิม มีค่า
กามะถนัสูง มากรอง แล้วค่อยปล่อยออก หรือ ใชว้ิธีตอ้งเติมนามนัราคาแพง ทาให้พวกคา้นามนัเกร็งกาไร คานวณ
ว่าเรือทีตอ้งใชน้ามนัแพงมีจานวนมากกว่าร้อยละ  พวกทีไม่ต้องใช้มีจานวนน้อย ทาให้เกิดการกกัตุนนามนั
กามะถนัตาเยอะ เพราะว่ายงิตุน ตอ้งยงิใช้ ราคาก็ตอ้งยงิแพง ได้กาไรมหาศาล  เราคงไดยิ้นว่าเรือบรรทุกนามนัเขา้
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ไปแบบไม่จากดัจานวนเพือไปเก็บนามนั โดยต่างตงัใจไวว้่าในเดือนมกราคม ทุกคนตอ้งมาใช ้ราคาเท่าไหร่ก ็    
ตอ้งซือ ส่งผลใหร้าคานามนัช่วงเดือนมกราคมสูง  เหรียญต่อตนั  
 เมือเป็นเช่นนี ทงัสหรัฐฯ ทงัซาอุดิอาระเบีย และรัสเซีย ต่างแยง่กนัขายนามนั เพราะนามนักาไรดีมาก 
ในทีสุดทะเลาะกนั สหรัฐฯ ตอ้งการส่วนแบ่งมาก เพราะกลายเป็นผูส่้งออกนามนัรายใหญ่ทีสุดของโลก รัสเซียก็มี
ส่วนแบ่งเยอะ ซาอุดิอาระเบียก็เป็นผูค้า้เจา้เก่าอยูแ่ลว้ สุดทา้ยส่งผลให้ราคานามนัตก  ประกอบกบัตน้ปี  เกิด
โควิด  ซึงจริงๆ เกิดตงัแต่ไตรมาสที  แลว้ แต่มนัเริมแพร่ระบาดมากขึน ในทีสุด ปัญหาวธีิแกโ้ควิด  ทีดีทีสุด
คือการ  พอหยุดหมดทุกอย่าง เรือต่างๆ ทีคาดว่าจะใชน้ามนักามะถนัตาทีเก็บไวเ้ยอะแยะ ไม่มีใครใช้    
เกิดลน้ตลาด มีการ  ในประเทศต่างๆ มากขึนเรือยๆ  สินคา้กไ็ม่ไหล เมือไม่ไหล เรือทีวงิอยูก่ต็อ้งทิงสมอ 
ทางบริษทัฯ กพ็ยายามปรับตวัเองใหเ้หมาะสมกบัจานวนเรือทีเรามีอยู ่จนเขา้ปี   
        ในปี  เห็นไดเ้ลยว่านอกจากราคานามนัตกตาแบบเป็นประวัติการณ์แล้ว สินคา้ก็หายไปดว้ย 
เพราะว่าเมือถูก  คนก็ไม่บริโภค ไม่บริโภค การท่าปิด ไม่ยอมรับให้เรือเขา้ นีคือสิงทีเกิดขึน  นอกจากนีเกิด
ปัญหาใหม่ว่าความวุ่นวายในสหรัฐฯ ทาท่าจะบานปลาย ระหว่างคนผิวสี ขณะเดียวกนักนัก็เกิดการสร้างกระแส
ต่อตา้นจีน ว่าเชือโควิดมาจากจีน กลายเป็นเหตุการณ์วุ่นวายในสหรัฐฯ  แต่สาหรับสินคา้ของเรา ถา้ตราบใดที 

 ยงัไม่เปิด สินคา้ก็ไม่ไหล แต่ตอนนี เราได้ข่าวดีมากขึนเรือยๆ ว่าแต่ละประเทศเริมเปิดมากขึนเรือยๆ 
สินคา้เริมไหลขนึเรือยๆ   
 

 นายทวินโชค ตันธุวนิตย์  ผู ้อานวยการอาวุโส กลุ่มงานบริหาร ปฏิบตัิการ และพัฒนาธุรกิจ รายงาน
ต่อไปในส่วนของการตลาดในภาพรวมปี  ภาพรวมปี  และเทคโนโลยทีีทางบริษทัฯ จะทาเพิมเติมในปี   
        จะเป็นการรายงานเกียวกบัจานวนเรือทีมีการเปลียนแปลงระหว่างปี  
สถานการณ์ของตลาด และโอกาสของตลาด รวมถึง เรืองนอกเหนือจากสิงทีเราสามารถจะ ควบคุมได้ และ
ความสาเร็จของบริษทัฯ ในปี   
        ปี 18  จานวนเรือ และ   เพิมขึนประมาณร้อยละ  จานวนเรือ
ทิงสมอมากขึน ถึงร้อยละ  ในเวลาเดียวกนั    ลดลงร้อยละ  จาก  เหรียญ 
เหลือ  เหรียญ  ราคานามนัโดยเฉลียลดลง ราคาของนามนักามะถันตา (    )  
เหรียญ จะเห็นไดว้่าราคา  ประมาณ  กว่าเหรียญ  
          ทาง  คาดการณ์ไว  ้ว่าปี   อ ัตราการเจริญเติบโต   ของโลก
ประมาณร้อยละ .  โดยประเทศทีกาลงัพฒันาจะอยูที่ร้อยละ .  นีเป็นทีมาว่าทาไมก่อนปี  ทุกคนเริมปีดว้ย
ความรู้สึกทีบวก แต่ผลทีเกิดขึนจริงในปี  ปรากฎว่า  หายไปร้อยละ .  สาหรับโลก และของประเทศ
กาลงัพฒันาหายไปร้อยละ .  แต่แมจ้ะเห็นไดว้่า  ของโลกไม่สวยงาม แต่ในพืนทีที  ทุกวนันีทาธุรกิจ
อยู ่ยงัเป็นสีเขียวเขม้ คอื พนืทีระหว่างจีน อาเซียน และอินเดีย  นนัคือ  เสาหลกัของธุรกิจของเรา ทุกวนันี  
      ในส่วนของ    อยากใหทุ้กท่านดูเส้นสีนาเงินเขม้ กบัเส้นสีส้มเป็นหลกั อัน
แรกให้เห็นว่า    กราฟนีทามาเมือปี  เราจะเห็นไดว้่าเส้นสีส้ม บอกถึง  หรือ ความต้องการ
ของการขนส่งสินค้า ปีนันคาดว่าความตอ้งการของสินคา้มากกว่าเส้นสีนาเงิน ซึงคือจานวนการเติบโตของ 

 ของเรือในโลก หมายความว่า ปี  ไม่มีใครเห็นเลยว่าปี  จะมีความผนัผวน มากแค่ไหน ในส่วน  
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แท่ง ตามทีวงเอาไวใ้นกราฟ กลบักลายเป็นว่าเส้นสีส้ม และเส้นตกลง แสดงให้เห็นถึงว่าสถานการณ์เลวร้าย กราฟ
ด้านขวาที   แสดงให้เห็นว่า ถึงแมว้่าสถานการณ์จะแย ่แค่ไหน พืนทีทีมี  เรือง  ก็ยงัอยู่
ในเอเชีย คือ ใน  ทีเราทาธุรกิจอยู ่ 
         ต้องยอมรับว่าในปี  เราถูกกระทาโดยหลายปัจจัยทีเราไม่สามารถ  ได้ คือ การเมือง
ระดับมหภาค ซึงทาให้มีปัญหาเรือง   ระหว่าง  กบั   หรือ ราคานามนัทีแกว่ง  ต่อมาปัญหาเรืองกฎ 
กติกา ของ  ซึงในทีนีคือ     ซึงอยูภ่ายใต ้  กาหนดกามะถนัทีอยูใ่น
นามันทีเรือใช้ทังหมดต้องลด  รวมถึงคู่แข่งต่างๆ  ทีไม่สามารถ   ตรงนีได้ เขาเห็นว่าใน   มี 

 กอ็ยากเขา้มามากขนึ นอกจากนีกเ็รืองโควิด    
                 จากกราฟ  แสดงให้เห็นปัจจัยต่างๆ ส่งผลกบัธุรกิจของเราอยา่งไร กราฟทีเห็น ตรงสี
แดงคือ  นาเขา้สินคา้ จีน กบั อเมริกา  สีนาเงินคือ สินคา้นาเขา้ สหรัฐอเมริกา สีแดงคือ    เข้า
จีน เราจะเห็นได้ว่า ปัญหาเรือง   เกิดมาตงัแต่ปี  แลว้ ทาไมเขาถึงคิดว่า ปี  จะดี เราจะเห็นว่า 
เส้นสีแดงตกลงตอนต้นปี  เพราะก่อนปี  ทุกคนคิดว่าแย่มากแลว้ คิดว่า อเมริกากบั จีนจะหา  
ร่วมกนัได ้แต่มันกลบัประทุอีกรอบช่วงปลายไตรมาสที  จนจีนตอ้ง  ช่วงเดือนสิงหาคม จะเห็นประมาณ
ไตรมาส  ทุกอยา่งกนิ็งอยูต่รงนนั นีคอืสิงทีเกิดขนึ 
        เส้นสีเขียวคือเส้นของราคานามนั เปรียบเทียบใหเ้ห็นว่าราคานามนัช่วงปลายปี  ทุกคนคิดว่าอาจจะ
แย ่ราคานามันเลยลง เพราะ  ทะเลาะกนั พอเริมตน้ปี  ดีขึน ราคานามนัเริมขยบัขึน จนกระทงัสถานการณ์
เริมแย่ลง ราคานามนัลงไปอีก แต่ทงันีสิงทีน่ากลวัคือ จะเห็นไดว้่าไตรมาสที  ราคานามนัผันผวนมาก เพราะเริมมี 

 ทีเกิดขึนทาง   ไม่ว่าจะเป็นเรืองทีกบฏเยเมนไประเบิดทีกลนันามนัของซาอุดิอาระเบีย รวมถึงเกิด
ความขดัแยง้ตลอดเวลา ราคานามนัเลยแกว่ง จนกระทงัสินปี ราคานามนัเริมลงเพราะ  เริมแย ่ทุกคนจึงเริมเห็น
ไดว้่าสถานการณ์เริมไม่ดีอยา่งทีคดิ จนกระทงัปี  จะเห็นไดว้่าราคานามนัยงิดิงตาลงไปอีก  
       กราฟสีเขียวอ่อนดา้นบนคือราคาของนามนักามะถนัตา ซึงทุกคนจะเห็นไดว้่า มนัพุ่งขึนตอนสินปี 
เราจะเห็นไดว้่าราคาต่างระหว่าง สีเขียว กบั สีเขียวอ่อน กระจายตัวใหญ่ขึน ในช่วงแรกๆ จนกระทงัผลสุดทา้ยโค
วิดมา  จึงสนัลง ถึงแมว้่ามนัจะสันลง กย็งัอยูใ่นระดบั  เหรียญ 
        กราฟ  สีแดง และกราฟสีนาเงิน คอื   ของบริษทั แต่สเกลไม่ไดเ้ป็นสเกลตามทีเห็น ซึง
เราจะเห็นไดว้่า  ดีมากตอนต้นปี  ทุกคนจะเห็นไดว้่าสีแดง ตรงเส้น  จีนบอกว่า ถา้จะเขา้จีน ตอ้ง
ใชน้ามันกามะถันตา เขาเริมก่อนคนอืน ระยะ  ไมล์ทะเล ทาใหช่้วงเวลานนั ราคา  กข็ึนในระดบัหนึง แต่
ปัญหาเรือง   ก็ทาให ้  เริมมีผลกระทบ แต่สิงทีทาให้เราเหนือยทีสุดคือ ต้นไตรมาส  มีคู่แข่งเขา้
มาในตลาดของเรา มี   มี  เขา้มาใหม่กว่า    ทาให้ช่วงเวลานนั  ตาทีสุด แล้ว  
กจ็ะเริมสูงขึนมาช่วงไตรมาส  เพราะเป็นช่วงเวลาทีสายเรือจะตอ้งเติมนามนักามะถนัตา ณ ตอนนีคอืช่วงไตรมาส
แรกของปี  เราเห็นไดว้่าราคา  ยงัค่อนขา้งสูง เพราะเป็นผลพวงทีได้จากราคานามนักามะถนัตาทียงัมี 

 เหนือราคานามนัปกติอยู ่นีเป็นชาร์ตทีให้ทุกคนเห็นคร่าวๆ ว่า สถานการณ์ภายนอกเกิดอะไรขึน เพราะ
มนัส่งผลกระทบกบัผลประกอบการของบริษทัฯ  
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 ในส่วนของ      บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนือง ในปี 
 แม้สถานการณ์จะเลวร้าย โดยธุรกิจของเรายงัอยูใ่น  หลกั  ส่วนคือ ใน      และ 

  โดยเราประสบความสาเร็จ เห็นได้จากธุรกิจ    มา   โต ร้อยละ  ธุรกิจใน 
  เองก็โตร้อยละ  เหมือนกนั ธุรกิจจาก   มา  โตร้อยละ  ขากลับโตร้อยละ  

จาก  มา   น้อยลงร้อยละ  เพราะเราเปลียน  มา   มากขึน โดย  
 เสาหลกันีเป็นหวัใจหลกัในการทาธุรกิจทุกวนันี  

       เราเน้นในสิงทีเราควบคุมได้ นันคือการพัฒนาเรือง   เพอืให้   
ของเราลดลง ซึงเราเห็นไดว้่ากราฟ ชุดทีแสดงมีอตัราค่าใชจ่้ายลดลงตามลาดบั  
       ต่อไปเป็นส่วนของแผนงานปี  เรามาพูดถึงปี  จากมุมมองของ  ต่างๆ ว่าจะเป็น
อย่างไร และ   ทาให้อุตสาหกรรมเป็นอย่างไร รวมถึง   ของเรา และ 

 ทีเราทาคงัคา้งไว ้ 
       ภาพรวมปี  การคาดการณ์การเติบโตของตลาดระดับ  และ    ปี  ทาง 

  คาดการณ์ว่าจะลดลงร้อยละ  แต่ทงันี   ตามเส้นสีเหลืองประ ตาสุดคือทีร้อยละ   
           คาดการณ์ ว่าในปี   จะตกลงกว่าร้อยละ  จาก  

 ที  โดย   เหลือ  แต่ถา้มองอยา่ง  ว่าทุกอยา่งจะดี ไม่มี   
กย็งัลดลงอยูที่  ซึงหายไป  จุด ซึงผมคิดว่าค่อนขา้งเยอะ ถ้าเรายงัอยูบ่นเส้นของ         ก็คิดว่าปี 

 จะดีขึน แต่ถา้ ดู   ยงัอยู่ที  เพราะฉะนัน  ทีเราคิดว่าจะเกิดขึนอาจไม่ใช่   
แต่อาจค่อยๆ ดีขึน กราฟด้านขวา คือ   เราจะเห็นไดว้่าช่วงปี  ทุกคนแย ่โดยเฉพาะทีร่วง
เร็วทีสุด คือ สีนาเงิน คือ จีน ซึงเกิดปัญหาเรือง  ก่อน แลว้ก็ดีขึนมา แลว้ก็ตกลงอีก สาเหตุทีดีขึนมาตอน
นันคือ มี   ทีทางยโุรปสังเอาไว ้แต่เนืองจากปัญหาทียุโรปยงัหนักอยู ่  จึงลดลง ทาให้สีนาเงิน
เริมลดลงดว้ย นีเป็นตวัชีวดัทีผมคิดว่าน่าสนใจ เพราะมนั  กบัสายเรือโดยตรง  
         กลบัมาดูแผนทีโลกอีกครัง ในปี  พดูไดว้่าแย ่แต่พอมาดูสี แถวนีทีเรายงัทาธุรกิจยงัเป็นสีเขยีวอยู ่
ยกเว้นไทยทีโดนเรือง  เยอะ จากการคาดการณ์ของปี 21 บริเวณทีเราทาธุรกิจอยู่เป็นสีเขียวเขม้กว่า
ชาวบา้น หมายความว่าเรายงัมีความมนัใจว่า  ทีวางไวว้่า เราจะเติบโตใน  เสาหลักนี คือ จีน อาเซียน 
อินเดีย ยงัเป็น  ทีเรายงัมนัใจว่าจะใชม้นัต่อไป  
              ผลกระทบของโควิดต่ออุตสาหกรรรมนี นีคือเปอร์เซ็นต์ของเรือที
จอดทิงสมอ จานวนทงัหมดช่วง พฤษภาคม มิถุนายนที  ไว ้จะเห็นว่าเรือทีวิงไกลๆ มี   ร้อยละ 

 คอืเรือจอดทิงไวเ้ฉยๆ เยอะ สองกราฟนีแสดง  ทีจอดทิงสมอไวใ้นแต่ละ  ในปี  จะเห็นไดว้่า
ไตรมาสที  มีเยอะเพราะเป็นช่วงตรุษจีน แต่ไตรมาสที  เพราะโควิดล้วนๆ ไตรมาสที  ตัวกราฟตกมาขา้งล่าง
หมายความว่าเรือกลบัมาเหมือนเดิมแลว้  
        นีเป็นกราฟ      อีกแบบทีทาให้เห็นเป็นอีกมุมมอง สีนาเงินคือ  

 หรือ   เรือทีจอดทิงไวเ้ฉยๆ จะเห็นไดว้่าช่วงเวลา  ปีทีผ่านมา ช่วงนีเป็นช่วงทีมี   
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มากทีสุดเป็นประวติัการณ์ เพราะโควิด เห็นไวว้่าใน  นีมี  ทีจะให้เราเลือกหยบิขึนมาใช้ประโยชน์
ได ้เรากเ็ห็นเป็นโอกาส สาหรับ บริษทัฯ เช่นกนั   
            กลบัมาดูว่า  ทาอะไรบา้งช่วงโควิด เรามีการทอดสมอเรือบา้ง หยดุ
ให้บริการในบาง  รวมแลว้  กว่าครังในช่วงเวลาทีผ่านมา เพราะเราถือว่าในเมือมีสินคา้ไม่พอให้ขน ก็ไม่
ขน  นอกจากนี เรารู้ว่าสินคา้ชนิดไหนมีความเสียงสูง ตา ในสถานการณ์ทีไม่ปกติ เราหันไปหาสินคา้ทีมีความเสียง
ตา สินคา้ทีเกียวกบั    เป็นตวัอยา่งทีเราต้องหาลูกคา้กลุ่มนีมากขึน ส่วนลูกคา้ทีมีสินคา้เป็น 

 หรือ  มี  น้อย เราก็เลือกเพือให้เราโดน  น้อยทีสุด และเพราะเราทา  
 จึงต้องเจรจากบัคนทีเราคุยไดว้่าช่วงนี เราจะไม่วิง เราขอไปขนึเรือของคนอืนได้หรือไม่ เพือช่วย   

ของกนัและกนั  
       ช่วงเวลาทีเรือจอดนิงๆ เรานาเรือไปติด  รวมถึงมีการบารุงรักษา ทียงัไงมนักต็อ้งเสียเวลาช่วง
นีอยูแ่ลว้ นอกจากนีตามนโนบายของทางรัฐทีจะช่วยทางการเงินกบัทุกบริษทัฯ ทีได้รับผลกระทบจากโควิด  เรา
ก็ได ้   ดว้ยเช่นกนั และทีแน่ๆ คือ เราไดพู้ดคุยกบั  ของเราทุกคนว่าภายใตส้ถานการณ์ที
มนัลาบากอยา่งนี ช่วยลดค่าใชจ่้ายใหเ้ราดว้ยไดห้รือไม่  นีเป็นสิงทีเราทา และคดิว่าน่าจะเพยีงพอ ณ ตอนนี 
       แน่นอนว่ามีปัจจยัมากมายทีเราไม่สามารถควบคุมได ้เราจาเป็นตอ้งกลบัมาทาในสิงทีเราควบคุมได ้
แบ่งเป็น  อยา่ง คือ เราจะใช้เรือง  มากขึน  อะไรทีมนุษยต์อ้งมานังทาซาๆ  เราเอาเทคโนโลย ี

 เขา้มาใช้  ต่อมา ในการเพิมประสิทธิภาพของพนักงานเรา เราจะ  เขาเพิมเติม ช่วงเวลานีเป็นช่วงเวลาดี 
เพราะมีสถานการณ์มากมายเกิดขึน เป็นช่วงเวลาเรียนรู้ทีดีมาก เป็นโอกาสทีดีทีเราจะไดเ้พิมศกัยภาพของคนของ
เรา รวมถึงลูกคา้ เราตอ้งการทีจะเพิมความรู้สึกทีดีระหว่างลูกคา้กบัเรา โดยทีเราตอ้ง  เรือง   
ว่าทายงัไงให้  ลูกคา้ไดดี้ขึน เอาเทคโนโลยเีขา้มาช่วย สุดทา้ยสาคญัทีสุดคือเรือง  เพราะว่ามีหลายสิงที
อยากทา แต่  ของเราไม่เอืออานวย  ทาให้ไม่สามารถไปถึงผลตรงนันได้ ดังนัน   
สาคญัทีสุด โดยเราเอา  เขา้มาช่วย เพอืใหเ้ราสามารถบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากยงิขึน  
       หลังจากโควิด เริมอยู่ตัวมากขึน เราก็ตอ้งเตรียมตัว เราตอ้งกลบัมาดูว่าเราจะบริหารจัดการให้ได้ 

 มี  กบัเรือทีเรามีอยู่ในมือมากขึนอยา่งไร แน่นอนเราตอ้งเอา  เขา้มาช่วยพฒันาวิธีการ
ทางานของเรา ทงัภายในและภายนอก หมายความว่า ภายใน เราจะ   การทางานของเรา ภายนอกคือ 
เราจะเขา้หาลูกคา้ไดม้ากขึน โดยเอาเทคโนโลยเีหล่านีเขา้มาช่วย  เป็นตวัอยา่ง และแน่นอนเรารู้แลว้ว่า 
ปีนีและปีต่อๆ ไป เรามีแขกไม่ไดรั้บเชิญมาซึงเรากต็อ้งเตรียมตวั เรารู้ล่วงหน้า เราสามารถเตรียมตวัได้ดี  
         2020   เรามาติดตามสิงทีเราได้ทาไปในปีทีแลว้ ในเรือง  เราไดต้ิดตงัตวักรองกามะถนั
บนเรือ  ลา ตงัแต่ปีทีแลว้ และครึงแรกของปีนี เราจะติดอีก  ลา และครึงหลงัของปีนีเราจะติดอีก  ลาทีเหลือ ซึง
มีคาถามว่าตอนนีราคานามนัตาขนาดนี ยงัคุม้ค่าอยู่หรือไม่ เราได้ดู  คร่าวๆ ทีว่า  แค่  เหรียญ ตาม
ความคิดของเรา พอสถานการณ์เริมคลีคลายขึน มนัตอ้งไม่ใช่  น่าจะมากกว่านนั แต่เราเอาตวัเลข  
ขนึมาพูด  เหรียญ เรากอ็ยูที่ตวัเลขประมาณ .  ลา้น ทีเราจะสามารถ  ไดใ้นปีนี  
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 นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานผลประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ ว่าในปี  บริษัทฯ มีปริมาณ
การขนส่งตูท้ ังหมด .  ลา้นตู  ้สูงกว่าปี  ร้อยละ .  ในขณะเดียวกนั  คือประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์สูงขึนร้อยละ   จากร้อยละ  อยูที่ร้อยะ   โดยปริมาณการขนส่งตูแ้ยกตามประเภทธุรกิจหลักของ
บริษทัฯ โตขนึ โดยสายธุรกิจ  โตขนึร้อยละ  และสายธุรกิจ  โตขนึร้อยละ   
         ในส่วนของรายไดต่้อตู ้ และ ตน้ทุนต่อตู ้ก่อนอืนขอแจ้งให้ทราบก่อนเนืองจากมีหลายท่านถามเขา้มา
ว่า ทาไมตวัเลขปี  และ  ต่างกนั ขอชีแจงว่า ปี  ทางบริษทัฯ ได้นามาตรฐานการบญัชีฉบับที  เรือง
รายไดที้ทาสัญญากบัลูกคา้ นามาใช ้ซึงเราเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาปี ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ . .  
ทาให้เรามีการจัดรายการโดยแยกเงินทีจ่ายแทนและเรียกเก็บจากลูกคา้ ซึงในอดีต เราเคยแสดงเป็นรายการสุทธิใน
ต้นทุน ซึงพอเราใช้มาตรฐานฉบับที  เราเลยมีการจดัประเภทใหม่ โดยเงินทีเราจ่ายแทนลูกคา้แสดงเป็นตน้ทุน 
ในขณะทีเงินทีเราเรียกเก็บกลบัมาได้จากลูกคา้แสดงเป็นรายได้ ซึงเมือเรานามาตรฐานการบัญชี ฉบับที  มาใช้
ในปี  เราต้องมีการ   ตัวเลขของปี  ซึงเป็นงบการเงินเปรียบเทียบใหม่ ซึงตามธรรมดา เพือให้เห็น
ภาพ ปี  ถา้ไม่ไดมี้การ  รายไดต่้อตูจ้ะอยู่ที  เหรียญ ตน้ทุนต่อตูอ้ยู่ที  เหรียญ อนันีพูดถึงตาม
มาตรฐานใหม่ รายไดต่้อตูล้ดลงจากเดิมจาก  เหรียญ มาอยู่ที  เหรียญ ขณะทีตน้ทุนก็ลดลงเช่นกนั โดย
ตน้ทุนจาก  เหรียญ ลดเหลือ  เหรียญ  แต่เนืองจากการลดลงของรายไดต่้อตู ้ทาใหอ้ตัรากาไรขนัตน้ของเรา 
ปี  อยูที่ร้อยละ  ขณะทีปี  อยูที่ร้อยละ   
      งบกาไรขาดทุนของบริษทัฯ ในปี  มีผลขาดทุนก่อนภาษี  ลา้นบาท เทียบกบัปี  อยูที่  
ถือว่าเราขาดทุนมากขึน  ล้าน แต่เรายงัมี  ยงัเป็นบวกอยูที่ ,  ลา้นบาท แสดงให้เห็นว่า แมเ้รามีผล
ขาดทุนสุทธิ แต่ขณะเดียวกนัเรายงัมี  และ เงินสดหมุนเวียน ใชใ้นกิจการ ค่าใชจ่้ายตวัสาคญัคือ ค่าเสือม
ราคา เป็นขาดทุนทีไม่ไดอ้ยูใ่นรูปตวัเงิน  
     เมือดูกราฟนี จะเห็นว่าผลขาดทุนเพิมขึน  ลา้นบาท เกิดจากรายไดเ้ราลดลง  ลา้นบาท รายได้ที
ลดลงมาจาก  กรณี คือ ปริมาณการขนส่งเพิมขึน ขณะเดียวกนัรายไดต่้อตูล้ดลง ทาให้รายได้รวมเราลดลง ใน
ขณะเดียวกนัรายได้จากค่าเช่าเรือในปีทีผ่านมาลดลง เป็นเหตุให้รายได้ของเราลดลง  แท่งถดัมาทีเป็นสีนาเงิน 
ตน้ทุนของเราลดลง  ลา้น คอื เราบริหารตน้ทุนไดดี้ขนึ ตวัหลกัทีทาใหต้น้ทุนเราลดลง มาจากค่าใชจ่้ายหลกั คือ 
ค่าใชจ่้ายในการยกตู ้ คือ  ลดลง อีกตวัคือค่านามนัลดลง ในปี  ตน้ทุนค่านามันทีเราใช ้อยู่ที  
เหรียญ/เมตริกตนั ในขณะทีปี  อยูที่  เหรียญ/เมตริกตนั สาเหตุถดัมา ส่วนหนึงทีทาให้เราขาดทุนมากขึนก็
คือ เรามีกาไรอืนๆ ลดลง  ลา้น เป็นแท่งสีส้ม ส่วนหนึงมาจากว่าเราขายตูค้อนเทนเนอร์เก่าลดลง มีกาไรจาก
อตัราแลกเปลียน แต่ลดลง ในปี  มีกาไรจากอตัราแลกเปลียนที  ลา้นบาท ขณะที ปี  อยูที่  ลา้น  ถดั
มา เรามีกาไรลดลงจาก   ปี  เรามีการจดัรายการดอ้ยค่าของสัญญาทีสร้างภาระ เป็นจานวน
เงิน  ล้าน แต่ขณะเดียวกนัปี  เราไม่มีการบนัทึกการด้อยค่าเพิม แต่ในขณะเดียวกนัก็ไม่มีการปรับราคา 
ฉะนนัในปี  เนืองจากเรามีกาไรจากการปรับรายการราคาดอ้ยค่า ทาใหมี้   ของปี  ลดลง
จากปี    ต่างๆ เพิมขึน  ลา้นบาท เนืองจากตน้ทุนการดาเนินงานและค่าใชจ่้ายเกียวกบั
อตัราเงินเดือนทีมีการปรับขึน ส่วนสีส้มบล็อคสุดทา้ย คือ ตน้ทุนทางการเงินเพิมขึน  ลา้น เมือเทียบกบัปี  
ส่วนหนึงเนืองจากเราออกเรือใหม่  ลา  ลาออกในปี   และอีก  ลา ในปี  เลยทาให้มีอตัราดอกเบีย
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สูงขนึ ขณะเดียวกนั เรากูเ้งินบางส่วนเพมิสาหรับการติดตงั  ของเรือ อนันีเป็นเหตุผลทงัหมดทีทาให ้กาไร
ในปี  ลดลงกว่า ปี   
        สินทรัพยร์วมทงัหมด  พนัล้านบาท มีหนีสินรวม .  พนัล้านบาท มีส่วนของผูถื้อหุ้น .  พนัล้าน
บาท ถา้เทียบกบัปี  ทงัสินทรัพย ์หนีสิน และส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง ส่วนหนึงเนืองมาจากว่า เรามีผลขาดทุน
ในปี    
 

เมือจบการรายงานแล้ว ดร.จาลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นถาม
คาถาม  และกรรมการไดชี้แจงดงัต่อไปนี  

 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง 
คาถาม  แม้  จะเป็นบวก แต่   ติดลบ  รวมถึงมีปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ว่า คู่แข่ง มากขึน 

ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ ปัญหาทางจีน การคา้ หลายๆ อย่าง จึงอยากสอบถามว่า เราวางแผนอย่างไรบา้ง 
จุดไหนคือจุดคุม้ทุนของเรา และสัดส่วนของเรือใหม่ ปี  เป็นอยา่งไร ปีต่อไป เรามีสัดส่วนทีจะ
เพิมเรือใหม่ หรือ การ  สัดส่วนกบัลูกคา้ ของเราเป็นอยา่งไรบา้ง การ  ตรงนีคือสัดส่วน
สาคญัในการอุม้รายไดแ้ละลดรายจ่าย หลายบริษทัฯ บอกว่า ยงิปริมาณการขนมาก แต่ก็ยงัขาดทุนอยู ่
เราควรหยุดดีกว่าหรือไม่ หรือทาอยา่งไร  

ตอบ   คาดว่าการขนส่งสินคา้ยงัผนัผวนต่อไปอีก  ไตรมาสนึง แต่การคา้ในเอเชีย ระหว่าง  เสาหลกั ของเรา 
คือ จีน อาเซียน อินเดีย แขง็แกร่งมากขึนเรือย ๆ เราตอ้งเสริมความแข็งแกร่งของเราใน  เสาหลกันี 
การใช้เรือวิงใน  เสาหลกั ก็ใชเ้รือทีต่างขนาดออกไป เราตอ้งปรับขนาดเรือให้เหมาะสมกบัสถานะ
ของสินคา้ เรือทีเรามี ถา้ใชแ้ลว้ไม่เหมาะสม ก็เช่าออกไป ถา้เรือเราไม่มี เราก็ไปซือมาหรือเช่ามา ส่วน
เรืองต่อเรือใหม่ในปีนีคงจะไม่มี ถา้จาเป็นตอ้งใชเ้รือก็จะเช่ามากกว่า จนกว่าสถานการณ์จะคลีคลาย 
หรือหลงัจากการเลือกตงัของสหรัฐฯ เรียบร้อย ภาพต่างๆ ของธุรกิจจะชดัเจนยงิขึน เรืองลงทุนใหม่ใน
ปีนี คงไม่มี  เราคงหาทางหาเรือทีเหมาะสมต่อไป ซึงก็เป็นข่าวดีของเราตรงทีว่า ปัจจุบนันี เรือทิงสมอ
เยอะมาก ราคาถูกมาก ฉะนนัการเช่าอาจเป็นทางเลือกทีดีกว่า   

คาถาม: ปัญหา  ทีเราติดตงั  อยา่งทีท่านบอก มีทางเลือก  ทาง คือ ติดตงั  กบั ซือนามนั
กามะถนัตา  เรามองสัดส่วนเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ว่า จะติดตงั  ไปเรือยๆ หรือจะใชน้ามนัที
ราคาค่อนขา้งตาทีเราซือมาแลว้ 

ตอบ: เราคงจะไม่ติดตัง  เพิมเติมในระยะนี  เพราะ  ระหว่างติดตังหรือไม่ ก็อยู่ระหว่าง  
เหรียญ ขนึมานิดนึง คิดว่าเรือง ติดตงั  คงจะทาแค่นีพอ ตอนนีดว้ยสถานการณ์ กว่าเรืองโควิด
จะลงตวั กว่าจะมีวคัซีน ผมคดิว่าการบริโภคนามนักามะถันตาอาจเพิมไม่มาก และสงครามการคา้ก็เกิด
ต่อไป จีนบอกจะเลิกซือถวัเหลือง จาก อเมริกาแล้ว  เรือเทกองอีกจานวนมหาศาลก็จะไม่มีงานทา  ผม
คดิว่าราคานามนักามะถนัตาน่าจะไม่สูงไปกว่านีเท่าไหร่  

คาถาม: แลว้เราไม่คิดจะทาเป็นเรือกกัเกบ็นามนักามะถนัตาหรือ 
ตอบ: ไม่ได ้เพราะเรือของเราเป็นเรือขนตู ้ บรรทุกนามนัไม่ได ้ 
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คาถาม: ในส่วนของ  เสาหลัก ถ้าทางด้านอินเดียโตเยอะ  ปีทีแล้วเราลงทุนตังบริษัทย่อย ไม่ทราบว่า
สถานการณ์จะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่   

ตอบ: ตอนนี อินเดีย ปัญหาทีเราเจอเมือ  เดือนทีผ่านมา คือ  แต่ตอนนีตามข่าวก็ค่อยคลายขึนมา
เรือยๆ แลว้ สินคา้เริมไหล   เริมคลายล็อค มากขนึ สินคา้ไหลมากขึน เคสนีน่าจะมีอนาคตทีดี 

 

นายวรพจน์ เกตุอร่าม   ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง 
คาถาม: จะสอบถามเรืองราคานามนั เพราะว่าปัจจยัหลายปัจจยัเรา  ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรือง  ค่า 

    แต่เรืองราคานามัน ผมเขา้ใจว่าเราสามารถ บริหารควบคุมได้  ไม่ทราบว่า
บริษทัฯ วางแผนจะซือนามนัราคาถูกอยา่งนีมากนอ้ยแค่ไหน  

ตอบ: เรามีวิธีซือ  วธีิคือซือล่วงหนา้ และซือราคากระเปาะ เรามี    ประกอบด้วย กรรมการ 
 ท่าน ทีมีหนา้ทีดูแลเรืองนามนัโดยเฉพาะ ถา้เราคิดว่านามนัมนัจะขนึ เราก็ตอ้งซือ จะลงเรากไ็ม่ซือ ที

ผ่านมาเราประสบความสาเร็จว่าเราซือไดค่้อนขา้งจะถูก เราก็มีรัฐมนตรีนามนัอยู่กบัเรา เป็น  
เราอยูว่่าช่วงนีอยา่เพิงซืออะไรล่วงหน้า เพราะยงัผนัผวนอีกเยอะ เวลานี ทงัผูผ้ลิต ผูค้า้ อยากให้นามนั
ราคาขึน  แต่ว่ากค็งตอ้งลงอีก เพราะ  ไม่ขนึ และถา้พวกเทกองเกบ็นอ้ยลง ผูผ้ลิตทีเป็นราคาถูก 
ก็ตอ้งเลิกผลิตเอง ก็อยู่ระหวา่งอุปสงค ์อุปทาน ของการผลิต และการใชง้าน ถา้โควิดยงัมีอยู่ อุปสงค์ 
ในการใชง้านกค็งจะไม่โตขนึ  

คาถาม: แลว้ตอนนี นโยบายคือซือล่วงหนา้กีเดือน เท่าทีทราบมาเห็นปกติ คือ ซือล่วงหน้า  เดือน 
ตอบ: ช่วงนี ไม่ไดซื้อเลย 
คาถาม: ปกติมีการขายเรือเก่า ไม่ทราบว่า ปีนี ปีหนา้ มีแผนจะขายเรือเก่าหรือไม่ 
ตอบ: ถา้เรือครบกาหนดทีไม่สามารถหาเงินให้เราได ้เราก็คงจะขาย ในปี  อาจมี  ลา ปีหน้าอาจมีขาย

อีก เพราะเรือเราส่วนใหญ่ก็ถึงระดบัทีคุม้ทีจะขายได้แล้ว แต่ว่าก็ขึนอยู่กบัราคา   เหมือนกนั เรา
อาจทราบว่าตอนนี แหล่งทีทา  ใหญ่ทีสุดของโลก ปิด เนืองจากโควิด ปิดมา แล้ว  เดือน ก็คง
ดูก่อนว่า   เท่าไหร่ 

คาถาม: ตวั  ตดัค่าเสือมกีปี 
ตอบ:  ปี  

 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง 
คาถาม: ถามเรือง  ครับ ตวัทีเป็นปัญหาใหญ่ของเรา คือ คู่แข่งทีเขา้มา เรามีการจดัการเรืองนีอยา่งไร 

ตอ้งออกไปทาการตลาดอยา่งไร 
ตอบ: มนักค็งเหมือนธุรกิจธรรมดา อะไรทีคดิว่าดี ทุกคนก็แห่เขา้มา เราเองกมี็ความแขง็แกร่งในตวัเราเอง 

ทีจะทนต่อแรงเสียดสีทงัหลาย สิงทีเราตดัสินใจทาตอนนีกค็อืเรืองไอที เรืองระบบทีจะนามาใช้ทีทา
ให้เรามีประสิทธิภาพสูงขึน มีการตัดสินใจทีเร็วขึน อีกประเด็นคือ บุคคลากร บุคคลกรของเราที
ได้รับการ  ให้รู้จักระบบไอทีมากขึน ตดัสินใจให้เร็วขึน ในส่วนของเรือใหญ่ ถา้การคา้ระแวก
นี  ตา เขาไปสนใจทีทีกาไรมากกว่า แถว   เราแทบไม่มีคู่แข่ง มีแต่เรือทาง
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ไตห้วนั กบัทางจีนเท่านนั ทีจะมาแยง่ตลาดเราบา้ง 
คาถาม: ธุรกิจ  เป็นอยา่งไรบา้ง ปีทีแลว้ไดข่้าวว่ามีปัญหาเรืองการขนส่ง จะตอ้งไปทาขนส่งทางบก 

และตวั  ของเราเป็นอยา่งไรบา้ง 
ตอบ:  ตอนนีเป็นตวั  ว่าเราจะหาสินคา้มาลงเรือตามความตอ้งการของลูกค้า ถ้าลูกค้า

ตอ้งการเราก็ใช้  เขา้ช่วย และกาลงัจะขยาย  ทีอินเดีย เพราะเป็นประเทศทีใหญ่ 
และจะขยาย  ทีจีนด้วย 

คาถาม:  ทีจีนทีปีทีแลว้คาดว่าจะทา มีความคืบหนา้อยา่งไรบา้ง 
ตอบ: ตอนนีเริมมี  ทีใช้  มากขึน แต่ทงันีขนึกบัผูส่้งออกว่าเขาจะชอบ หรือไม่ เพราะ

มีจุดทีเขาไม่ค่อยอยากจะทา บางที เขา  ไปแลว้ มาแกไ้ขลาบาก 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิมเติม   
ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  

 

วาระท ี3: รับทราบค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจาปี 2562 
 

ดร.จาลอง อติกุล รายงานว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาปี  คณะกรรมการบริษัทฯ มี
จานวน  คน กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 
ได้ปฏิบัติหน้าทีตลอดปี  สมควรไดรั้บค่าตอบแทนมาตรฐานรายปี รวมทงัสิน , ,  บาท เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีได้รับอนุมัติจากทีประชุมผูถื้อหุ้น ครังที  และครังที  เมือวันที  เมษายน  และวันที  
เมษายน  ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข  ซึงไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้พร้อมกบัคาบอกกล่าวเรียก
ประชุม และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการฯ เป็นรายบุคคลในรายงานประจาปี  ภายใต้หัวข้อ “การกากบั
ดูแลกิจการ”     

คณะกรรมการสรรหา  กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล  ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการฯ เปรียบเทียบกบัผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจาปี  ทีได้ดาเนินการสารวจโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนมาตรฐานตามทีได้รับอนุมัติเมือปี  เป็น
จานวนทีเหมาะสมหากเทียบกบัความรู้ ความสามารถ และขอบเขตความรับผดิชอบในฐานะกรรมการบริษทัฯ ทงันี 
กรรมการ อาร์ ซี แอล ไดรั้บค่าตอบแทนมาตรฐาน หรือค่าตอบแทนประจาเป็นรายปีเพยีงอยา่งเดียว และเป็นรายปี
หลังจากบริษัทฯ รายงานผลประกอบการต่อผู ้ถือหุ้นแล้ว กรรมการบริษัทฯ  และกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับเบีย
ประชุม นอกจากค่าตอบแทนประจารายปี คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลมิได้พิจารณา
เสนอสิทธิประโยชนอื์นๆ เพมิเติมใหก้บักรรมการบริษทัฯ ดว้ยเห็นว่าผลประกอบการของบริษทัฯ ไม่เอืออานวย  

 

เมือจบการรายงานแล้ว ดร.จาลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู ้ถือหุ้นถาม
คาถาม และกรรมการไดชี้แจงดงัต่อไปนี 
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นายอนุ ว่องสารกิจ�ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง�
คาถาม:� ปีทีแลว้มี ,  บาท  ท่าน และ ,   ท่าน ปีนีเป็น  ท่าน 
ตอบ:� ขึนอยูก่บัจานวนวนั วาระ ของกรรมการแต่ละท่านทีอยูใ่นตาแหน่ง 
คาถาม:� ปีทีแลว้ ,  บาท จานวน  ท่าน และตามจานวนวนัทีเขา้มากลางปี  ท่าน ปีนีจึงเป็น  ท่าน 

ท่านละ ,  บาท ใช่หรือไม่ 
ตอบ:� ใช่ครับ   

�

ทีประชุมรับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจาปี �
�

วาระท่ี 4:� พิจารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  
�

� ดร.จาลอง อติกุล ขอให้ทีประชุมพิจารณางบดุลและบญัชีกาไรขาดทุนประจาปี สินสุดวันที ���ธันวาคม 
2562�ทีผ่านการรับรองของผูส้อบบัญชี และไดจ้ัดส่งให้ผูถ้ือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า ในหมวด “งบการเงิน” ของ
รายงานประจาปี �ซึงส่งพร้อมใหก้บัคาบอกกล่าวเรียกประชุม และเปิดโอกาสใหผู้ป้ระชุมซกัถาม �
 มีผูถื้อหุน้ถามคาถาม  และกรรมการไดชี้แจงดงัต่อไปนี�
�

นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง�
คาถาม:� สอบถามเกียวกบัแผนการกูเ้งิน มีเงินกูร้ะยะสันเพิมขึน ขณะเงินกูร้ะยะยาวลดลง ตรงนีเรามี FRQFHSW�

หรือ การ EDODQFH�อย่างไร  เพราะอย่างทีทราบกันว่าช่วงนี เป็นดอกเบียขาลงน่าจะตาสุดใน
ประวติัศาสตร์แลว้ 

ตอบ:� การทีเราจะกูย้มื ขนึอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง ปกติเรากุร้ะยะสันเพือใชเ้ป็น ZRUNLQJ�FDS��ระยะยาวก็เพือ
การลงทุน เช่น ซือเรือใหม่ แต่ว่าในทางปฏิบัติมนัไม่ได้ง่ายอย่างนัน เพราะการหาผูใ้ห้กู ้ตรงตาม
วตัถุประสงคที์เดียว มนัไม่ ��บางทีมีการเปลียน EDQN�บ้าง แต่อยา่งไรก็ตามเราก็พยายามทีจะใช้
ระยะสนัเป็น ZRUNLQJ�FDSLWDO �

คาถาม:� ปีนีมีส่วนของหนีสงสัยจะสูญขึนมา เป็นส่วนไหน อยา่งไร  
ตอบ:� หนีสงสัยจะสูญทีเพิมขึนมา เป็นหนีทีของบริษทัฯ ในเครือ เป็นหนีเกียวกบัค่าซ่อมเรือ ซึงเกิดขึนมา

นานแล้ว แลว้บริษทัทีเราเป็นคู่คา้ปิดกิจการ จึงทาใหเ้ราตงัสารองหนีสูญขึนมา โดยเป็นหนีค่าซ่อมเรือ
เก่าที GLVSXWH กนัอยูว่่า ค่าซ่อมเรือตวันี คู่คา้เราจะตอ้งเป็นคนจ่ายใช่หรือไม่ มีการโตเ้ถียงกนัมาซกัพกั
แลว้ แลว้พอคู่คา้จะปิดกิจการ เราจึงตดัสินใจตงัสารองหนีสูญไวก่้อน ในขณะเดียวกนัเราก็พยายาม 
QHJRWLDWH�กบัเขา 

คาถาม:� ในปีทีผา่นมามีการลงทุนในตราสารหนีลดลง  เราทาอยา่งไรบา้งกบัตราสารหนี 
ตอบ:� เราไม่ได้ลงทุนในตราสารหนี แต่ถ้าหมายถึงหุ้นกู ้ จะเป็นวาระสุดท้ายเกียวกับการออกหุ้นกู ้ แต่

ปัจจุบนันึ 5&/�ไม่มีการออกหุ้นกู ้และไม่มีการลงทุนในตราสารหนี  ให้ท่านประธานแจ้ง เป็นวาระ
การประชุมอยูแ่ลว้�
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คาถาม:� การวางแผนเกียวกบัค่าเงินบาท อยา่งทีทราบปีนีเราไดก้าไรกจ็ริง แต่ไดน้อ้ยลง ตอนนีปัจจุบนักลบัมา
แขง็ค่าอีกแลว้ มีผลกระทบกบัเรามากนอ้ยแค่ไหน 

ตอบ:� )XQFWLRQDO�&XUUHQF\�คือ FXUUHQF\�ทีเราใชใ้นการทาธุรกิจ คือ 86'�เป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็นรายรับ หรือ 
รายจ่าย ตามธรรมดาเงินกูที้เป็นเงินในสกุล 86'�ไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่ แต่ว่าเนืองจากเรามีเงินกู ้
สกลุเงินบาทอยูป่ระมาณ  ลา้นบาท ซึงตรงนี เมือ H[FKDQJH�UDWH�มีการเปลียนแปลง ไม่ใช่ขาดทุนที
เกิดขนึจริง แต่มนัขาดทุนจากการปรับ ซึงส่วนใหญ่เป็น XQUHDOL]HG�JDLQ�ORVV� 

คาถาม:� มาตรฐานทางการเงิน  มีผลกระทบอะไรบา้งหรือไม่ 
ตอบ: มาตรฐาน  มีผลกระทบกบัเรา ซึงเราเปิดเผยไวแ้ลว้ แต่ไม่ไดก้ระทบเยอะมาก จริงๆ แลว้ สิงทีมี

ผลกระทบเรา ก็จะมีเรือง เรือ  ลา เพราะส่วนใหญ่แลว้เรือ เป็นของเราเองอยู่แลว้ เราลงบนัทึกเป็น
หนีสินไวอ้ยุแ่ล ้ว ผลกระทบหลักๆ คือ เรือ   ลา แต่ก่อนไม่ไดล้งเป็นทรัพยสิ์นของเรา ตอนนีเราตอ้ง
มา FODVVLI\�เป็นทรัพยสิ์นของเรา แต่เนืองจากว่า เรือ  ลานี สัญญาเช่าจะหมดอายใุนอีกปีกว่าล่วงหนา้ 
ดงันนั DPRXQW�ที LPSDFW�ก็ไม่ได ้VLJQLILFDQW�เท่าไหร่  แต่ถา้ดูในงบการเงินทีเราเปิดเผย งบการเงินไตร
มาส ��ปีนีเราไดเ้ปิดเผยไว ้

คาถาม:� ถา้เราเช่าเพิมขึน กจ็ะมีหนีสินมากขึน 
ตอบ: ตอ้งดูว่าเช่าแบบไหน ถา้เป็นสัญญาเช่าไม่เกิน  ปี จะไม่มีผลกระทบ แต่ถา้เป็นสัญญาเช่าอะไรก็ตามทีเกิน 

 ปี เช่าเรือ ทีเกิน  ปี กต็อ้งเอามา FODVVLI\�เป็นส่วนของทรัพยสิ์น และหนีสิน  ซึงเดิมไม่ตอ้ง 
�

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง�
คาถาม:� ขอชืนชมนะครับ วาระที  ได้นาเสนอดีมาก�

�� ผมจะสอบถามในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เห็นไดว้่าเรามีผลขาดทุนอยู่  ลา้น พอมาดูในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เราจะเจอรายการใหญ่ๆ รายการหนึง คือรายการผลต่างจากอตัราแลกเปลียน
จากการแปลงค่างบการเงิน  ลา้น รวม  รายการ ก็กลายเป็นเยอะ ,  กว่าลา้น จึงเรียนถามว่า 
ในส่วนนีเกิดจากอะไร และเรามีโอกาสปรับให้ผลขาดทุนในส่วนนี ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนจาก
การแปลงค่างบการเงิน เราปรับหรือแกไ้ขไดอ้ยา่งไรบา้ง ให้มนัลดนอ้ยลง เพราะปีก่อนมีประมาณ  
ลา้น ปีนีมี  ลา้น �
���หนา้  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เป็นเรือง VRIWZDUH�ทีเราลงทุนไป ตงัแต่เมือไหร่ไม่ทราบ  กว่า
ลา้น ตอนนีมีมุลค่าสุทธิตามบญัชีอยู ่  บาท จึงอยากถามว่าบริษทัฯ มีแนวในเรือ่งการพฒันาดา้น
เทคโนโลยี จะลงทุนในเรืองนีดว้ยหรือไม่ เพราะผมเห็นว่าในยคุนี เป็นยคุทีเราใชเ้ทคโนโลย ีสูงขนึ 
ในการบริหารต่างๆ จึงขอเรียนถามเป็นแนวในทางบริหาร �
�� ค่าเผือการดอ้ยค่า ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในปีนี เรามี และต่อเนืองมา  ปี ปี  เราดอ้ยค่าไป
ประมาณ  ลา้น งบรวมฯ พองบฯในปีปัจจุบนั กป็ระมาณ  ลา้น ในส่วนนี เรามีแนวทางในการ
บริหาร ใหม้นัหายไป หรือ มีการปรับรายการดอ้ยค่า อยา่งไรบา้ง �

ตอบ:� ประเด็นแรก ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทีแสดงผลต่างจากการแปลงค่างบ จริงๆ แลว้ขอเรียนใน
ทราบ เนืองจากงบทีท่านดู เป็นงบทีแสดงในสกุลเงินบาท จริงๆ แล้ว งบฯ ทีเป็น IXQFWLRQDO�FXUUHQF\�
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คืองบจริงๆ ของ 5&/�เราจัดทาในสกุล 86'�ซึงจะเห็นในหน้าหมายเหตุประกอบงบการเงิน การแปลง
ค่าจากเงินสกุล   86' เป็น 7+%��วิธีการจะใชว้ิธีทีว่า เนืองจากงบเราเป็น 86'�การแปลงเป็นงบเงิน
บาท เราจะใช้อัตราแลกเปลียน ซึงไม่เหมือนกนั งบของปี  H[FKDQJH�UDWH�ระหว่าง ไทยบาท และ 
86'�อยู่ที .  ขณะทีปี  H[FKDQJH�UDWH FORVLQJ�\HDU�HQGHG�UDWH�อยู่ที .  จะเห็นว่า งบหลกั
เป็น 86'�เมือ FRQYHUW�มาเป็น 7+%�ใน H[FKDQJH�UDWH�ทีต่างกนั มนัก็จะมีส่วนต่าง ซึงปรากฎ ว่าในงบ
กาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ หรือ มาตรฐานการบัญชี ตอ้งให้ลงไวเ้ป็นรายการทีเรียกว่า ผลต่างจากอตัรา
แลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน ไม่ใช่ขาดทุนทีเกิดขึนจริง และมีรายการบางรายการ ซึงตาม
มาตรฐานเราต้อง PDLQWDLQ�เอาไว ้เช่น หุ้นสามญัทีออกจานวนเท่านี ไม่ว่าอัตราแลกเปลียน เปลียนไป
เท่าไหร่ ก็ตาม เราตอ้ง PDLQWDLQ�ตวันี เราไม่สามารถเปลียนได ้ผลกระทบเหล่านี จึงกลายเป็นผลต่างจาก
การแปลงค่าเงิน ซึงจริงๆ แลว้ไม่ใช่ผลขาดทุนทีแทจ้ริง และไม่กระทบผลกาไรขาดทุน ไม่กระทบ กบั 
FDVKIORZ�ของบริษทัฯ ซึงตามสกุลเงินหลกัทีเป็น�86'�
คาถามถดัไป  เรืองการลงทุนในไอที การลงทุนในไอที ทีเราตดัค่าเสือมเกือบหมดแลว้ เมือหลายปีก่อน 
เรามีการลงทุนในไอที 6$3�และระบบ GROSKLQ�ซึงเราซือระบบเขา้มา ตอนนันเราเลย FDSLWDOL]H�เป็น
สินทรัพย ์ซึงหลายปีมาแลว้ ก็ตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้ ในส่วนที ผถห ถามว่า เกียวกบัการลงทุน การ
พฒันาไอที มีอะไรบา้ง �
เราหนีไม่พน้ทีจะตอ้งมีการพฒันาเรืองไอทีมากขนึ อยา่งตอนนีเรามี 6$3�� มีระบบ�'ROSKLQ�อีกระบบที
ควบคุมการไหลเวยีนของสินคา้ ปัจจุบนันี ลา้สมยัแลว้  ปีไดแ้ลว้ ก็ตอ้งมีการพฒันาปรับปรุง ตอนีก็
กาลงัทาอยู่ คิดว่าปีนึเราก็ลงทุนเท่าทีจาเป็นก่อน เพราะเราไม่สามารถทีจะซือระบบอะไรใหญ่ๆ ได ้
ในตอนนี กไ็ม่มากเท่าไหร่ นิดหน่อยสาหรับปีนี�
เรืองการดอ้ยค่า LPSDLUPHQW  ตามธรรมดาการดอ้ยค่าของเรือเดินทะเล เราใชห้ลกัของ YDOXH�LQ�XVH�เรา
ใช้หลักปกติ เพราะเป็นการเดินเรือทีเราใช้ดาเนินงานปกติ คือ คิดว่าเรือพวกนีจะก่อให้เกิดประโยชน์
ในอนาคตเท่าไหร่ และคิด YDOXH�กลบัมา เทียบกบั มูลค่าของเรือ ซึงเราคิดออกมาแลว้ไม่มีผลขาดทุน
กบัการดอ้ยค่า แต่เนืองจากว่า ในปี  ตอนนนั เรามีแผน ตอนนนัคณะกรรมการตดัสินใจแลว้ ว่าเรา
จะขายเรือ  ลา ในปี  ซึงก่อนวนัทีงบฯ ออกเป็นไปตามมาตรฐานว่าในเมือเรือ  ลานีจะถูกขายใน
ปี  การคิดราคาดอ้ยค่าจึงตอ้งใชมู้ลค่าขราคาตลาดของเรือทีเราจะขายได ้ซึงตอนนันมีการตกลง
ราคาขายไว้ หักด้วย ERRN�YDOXH�ซึงพอคิดอยา่งนีจึงมีผลขาดทุนจากการ เรียกว่า สารองผลขาดทุนจาก
การขายเรือไว ้ ซึงก็เรียกว่าการดอ้ยค่าเหมือนกนั ซึงเมือเรือ  ลาถูกขายไปจริงในปี  เราก็จะไม่
บนัทึกผลขาดทุนแลว้�

�

มติทีประชุม� ผูถื้อหุ้นจานวน  ราย ใช้สิทธิออกเสียง , ,  เสียง 
เห็นด้วย 495,735,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย 250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 393,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผถืูอหุนประจำาป ครั้งท่ี 42
บริษัท อาร ซี แอล จำากัด (มหาชน)

25 

 
 

� ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตัิงบดุลและบญัชีกาไรขาดทุนประจาปีสินสุด วนัที  
ธันวาคม �
�

วาระท ี5: พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนนิงานประจาปี ส้ินสุดวนัท ี31 ธันวาคม   
�

ดร.จาลอง อติกุล อ้างถึง รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี  ทีได้แจ้งใหที้ประชุมทราบแล้วใน
วาระที  ซึงบริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิจานวน  ลา้นบาท ทปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 
� / ���� เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  ได้มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปีสินสุดวนัที  
ธันวาคม  และให้เสนอทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ ทงันี นโยบายการจ่ายเงินปันผลและขอ้มูลการจ่ายเงิน
ปันผลเปรียบเทียบปี �  แสดงไวใ้นเอกสารแนบหมายเลข  ซึงส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้พร้อมคาบอกกล่าว
เรียกประชุม  �

��

 เมือจบการรายงานแลว้ ดร.จาลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม �
 มีผูถื้อหุน้ถามคาถาม  และกรรมการไดชี้แจงดงัต่อไปนี�
�

นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง�
คาถาม:� ตังแต่ปี   เป็นต้นมา เราขาดทุน  ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หลายคนกังวลและเข้าใจ

สถานการณ์ ของบริษทัฯ เท่าทีเห็นงบการเงิน ไตรมาส  เราก็มีกาไรขึนมาพอสมควร ถึงแมว้่า
แนวโนม้จะไม่ค่อยดีแต่เราล่าสุดกดู็ดี ขนึมา ดูจากการคา้ของจีน *'3�ดีขึน แมแ้ต่อเมริกาเองกต็าม 
ทาให้ตลาดหุ้นขึน จึงจะสอบถามว่าเป็นไปไดห้รือไม่ ปีนีเราจะมีปันผลระหว่างกาล เพือชดเชยที
ยงัไม่เคยไดม้า ถึงแมว้่าสถานการณ์ ยงัไม่มีความแน่นอน�

ตอบ:� ตอ้งเรียนว่า สถานการณ์ปัจจุบนั ไม่มีใครสามารถตอบไดเ้ลยว่า อีก  เดือนขา้งหนา้จะเป็นอยา่งไร 
โดยเฉพาะอยา่งยงิ ตอนนีดา้นสาธารณสุข กค็าดกนัว่าจะมีสถานการณ์ โควิด เป็นรอบที  หรือไม่  
ถา้เกิดเป็นรอบที  ก็จะยงิก่อให้เกิดความยากลาบากกบัประเทศทุกประเทศในโลก ทีนีการทีจะ
บอกว่า เราจะสามารถทากาไรพอทีจะมีเงินจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ผมตอบไม่ไดเ้ลย แต่อยาก
เรียนใหท้ราบว่าคณะกรรมการบริษทั ก็ดี ผูบ้ริหารบริษทัก็ดี ทุกคนตระหนกัในปัญหาทีอยูเ่ฉพาะ
หนา้เรา และ กาลงัทีจะเกิดขึนในครึงหลงั และในปีหนา้ ทุกท่านได้พยายามทีจะ ลดค่าใชจ่้าย ลด
ตน้ทุน เพอืต่อสู้กบั FKDOOHQJH�ต่างๆ ที เราเจอ คู่แข่งเพิม สินคา้นอ้ยลง โดยการใชม้าตรการต่างๆ ที
คุณทวินโชคไดเ้สนไปแลว้ เรากจ็ะมีมาตรการต่างๆ มากมาย ซึงหลายอยา่งเราไดท้าไปบา้งแลว้ ซึง
ทาให้เราสามารถลดต้นทุนในปี  ทีผ่านมาได ้จะเห็นไดว้่า เราลดตน้ทุนไปไดเ้ยอะ เนืองจาก
เราได้ LPSOHPHQW�โครงการต่างๆ ทีเรามี อนันียงัไม่พอ เพราะปัญหาในปี  หนักกว่า ปีทีแลว้ 
เพราะฉะนนัเราตอ้งทาอีกเยอะเลย ซึงอนันีมีความจาเป็นตอ้งทาอยา่งต่อเนีอง ซึง PDQDJHPHQW�เรา
กดี็ พนักงานเรากดี็ ตอนนีกไ็ดทุ่้มเท ในการทางานมากขนึ �

คาถาม:� เรามีกาไรสะสมเหลืออยูเ่ท่าไหร่�
�
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ตอบ:� เนืองจากว่าเวลาเราจ่ายเงินปันผล เราจ่ายจากบริษทัแม่ กาไรสะสมของบริษทัแม่ ณ สินปีทีแลว้ 
อยูที่ �ลา้นบาท 

ขอ้เสนอแนะ ถา้ปีหนา้สามารถทากาไรเป็นบวก และไม่จาเป็นเกินไปนกั สามารถเอากาไรสะสมออกมาจ่ายได ้ 
�

มติทปีระชุม ผู้ถือหุ้นจานวน  ราย ใช้สิทธิออกเสียง , ,  เสียง 
เห็นด้วย 485,825,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.92 
ไม่เห็นด้วย 250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  
บัตรเสีย 10,303,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.08 

�

��� ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 
สินสุดวนัที  ธันวาคม �

�

วาระท ี6: พิจารณาเลือกตังคณะกรรมการแทนกรรมการซึงออกตามวาระ 
�

ดร.จาลอง อติกุล ได้แจ้งผู ้ถือหุ้นถึงข้อบังค ับของบริษัทฯ ข้อ  ในการประชุมสามัญประจาปี  
กรรมการจานวนหนึงในสามตอ้งออกจากตาแหน่ง และกรรมการทีออกจากตาแหน่งนนั จะเลือกตงัใหรั้บตาแหน่ง
อีกวาระกไ็ด�้

�ในปี �มีกรรมการทีออกจากตาแหน่ง  ท่าน ดงันี�
1. นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์  กรรมการ�
2. นายวิเศษ จูภิบาล   กรรมการอิสระ�������
3. นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด  กรรมการ�
�

ตามทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที  /  เมือวันที �กุมภาพันธ์  ได้พิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล และมีมติให้เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้น 
เลือกตงักรรมการลาดับที  และ  กลบัเขา้รับตาแหน่งต่อไปอีกวาระ และเสนอนายทวินโชค ตันธุวนิตย์ เป็น
กรรมการแทนนายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด ดงันี�

1. นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์  กรรมการ�
2. นายวิเศษ จูภิบาล  กรรมการอิสระ      �
3. นายทวินโชค ตนัธุวนิตย ์  กรรมการ�
 

ข้อมูลเบืองตน้ของกรรมการทีครบวาระตอ้งออกจากตาแหน่งและไดรั้บการเสนอชือกลบัเขา้ดารง
ตาแหน่งอีกวาระ และขอ้มูลของผูที้ได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการ แทนนายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด มีรายละเอียด
อยู่ในเอกสารแนบหมายเลข  ซึงส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าพร้อมคาบอกกล่าวเรียกประชุม คณะกรรมการสรรหา 
กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ได้พิจารณากรรมการและผู ้ได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการใหม่แลว้ มี
คุณสมบัติครบถ้วนสาหรับผูด้ารงตาแหน่งกรรมการ และตามนิยามกรรมการอิสระทุกท่านเป็นผูมี้ความรู้ 
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ประสบการณ์และความชานาญในสาขาต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มฯ เมือจบการรายงานแล้ว ได้เปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้ซักถาม�

�

โอกาสนีประธานกรรมการกล่าวในนามของคณะกรรมการ  ขอบคุณนายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด      �
ซึงดารงตาแหน่งกรรมการตงัแต่ปี  เป็นผูที้มีความรู้ ประสบการณ์ ทางดา้นการขนส่งทางทะเล และทางานกบั
บริษัทฯ  มาเป็นระยะเวลานาน  ในระยะเวลาทีผ่านมานายฮาร์ท วิค ชูลส์  เอคการ์ด  สนับสนุนให้บริษัทฯ                  
มีความกา้วหนา้ จนสืบมาถึงทุกวนันี �

�

มีผูถื้อหุน้ถามคาถาม  และกรรมการไดชี้แจงดงัต่อไปนี�
�

นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง�
คาถาม:� คนทีเขา้มาจะมีผลกระทบต่อความสามารถ ในการทากาไรของเรามากนอ้ยเท่าไหร่ 
ตอบ:� กรรมการท่านทีออกไป มีอายุมาก รับใชบ้ริษทัมานาน ท่านรู้สึกว่าท่านอยากเปิดโอกาสให้ท่านอืน

ไดเ้ขา้มาช่วยบริหารบริษทั ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ท่านก็ไม่ไดห้ายไปเลย ท่านก็ยงัปวรณาตวัว่า 
ยินดีทีจะรับใชบ้ริษทัฯ ต่อไปหากมีอะไรทีจะช่วยเหลือได้ เพราะฉะนันในแง่นี ไม่ได้ทาให้เรามี
ปัญหาในการบริหาร ท่านจะอยู่ช่วยบริษทัฯ ต่อไป ส่วนกรรมการท่านใหม่ ผมอยากเชิญคุณทวิน
โชค แสดงตวั เป็นคนทีนาเสนอขอ้มูลในเบืองตน้�
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิมเติม จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฎดงันี�

�

6.1  นายสุเมธ ตนัธุวนิตย์ 
มติทปีระชุม ผู้ถือหุ้นจานวน  ราย ใช้สิทธิออกเสียง , ,  เสียง 

เห็นด้วย 485,825,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.92 
ไม่เห็นด้วย 250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  
บัตรเสีย 10,303,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.08 

�

6.2 นายวเิศษ จูภิบาล 
มติทปีระชุม ผู้ถือหุ้นจานวน  ราย ใช้สิทธิออกเสียง , ,  เสียง 

เห็นด้วย 485,790,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.92 
ไม่เห็นด้วย 35,760 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  
 10,303,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.07 
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6.3 นายทวนิโชค ตนัธุวนิตย์ 
มติทีประชุม ถือหุ้นจานวน  ราย ใช้สิทธิออกเสียง , ,  เสียง 

เห็นด้วย 485,790,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.92 
ไม่เห็นด้วย 35,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  
บัตรเสีย 10,303,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.07 

�

ดร.จาลอง อติกุล ได้สรุปว่า ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน เลือกให้นายสุเมธ ตันธุวนิตย �์และนายทวินโชค ตันธุวนิตย์�เป็นกรรมการ และทีประชุมมีมติด้วย
คะแนนเสียงขา้งมาก เลือกให้ นายวิเศษ จูภิบาล�เป็นกรรมการอิสระ �

 �

ดร.จาลอง อติกุล ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นทีให้ความไวว้างใจด้วยการเลือกตังกรรมการกลับเขา้ดารง
ตาแหน่งและกรรมการใหม่ทาหน้าทีแทนกรรมการทีครบวาระ �ดังนันในปี �����นี คณะกรรมการบริษัทฯ 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ��ท่าน กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร �ท่าน และกรรมการบริหาร ��ท่าน รวม ��ท่าน���

�

วาระที 7:  พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี 
�

ดร.จาลอง�อติกุล อ้างถึงทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที ���วนัที ���เมษายน �����ไดมี้มติแต่งตงันาย
ชัยยุทธ อังศุวิทยา (ลงนามเป็นปีที ) เป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ���� หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน 
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที �����หรือ นางสาวดรณี สมกาเนิด ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที �����หรือ นางสาว 
จารุณี น่วมแม่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที �����จากสานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ สาหรับระยะเวลาตังแต่วนัที ��มกราคม����� ถึงวนัที  ���ธันวาคม ���� โดยคนใดคนหนึงในสีคน
ดงักล่าว เป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ ในนามของ สานกังาน เอ. เอม็.ที. แอสโซซิเอท และกาหนดค่า
สอบบญัชีสาหรับปี ���� เป็นจานวน ����������บาท�

�

สาหรับปี ���� นี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตงันายชัยยุทธ อังศุวิทยา���� (ลง
นามเป็นปีที ) เป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที ���� หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที ����� หรือ นางสาวดรณี สมกาเนิด ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที �����หรือ นางสาว จารุณี น่วมแม่ ผูส้อบ
บัญชี��รับอนุญาตเลขที  ���� จากสานักงาน เอ. เอ็ม. ที . แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับ
ระยะเวลาตงัแต่วนัที ��มกราคม����� ถึงวนัที ���ธันวาคม ���� ซึงทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที / � 
เมือวนัท ี�� กุมภาพนัธ์ ���� มีมติเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอ   ทีประชุมผูถื้อ
หุ้นแต่งตงันายชัยยุทธ อ ังศุวิทยา เป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที  หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที   หรือ นางสาวดรณี  สมกาเนิด ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  หรือ นางสาว จารุณี 
น่วมแม่ ผูส้อบบัญชี  รับอนุญาตเลขท ี  จากสานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ 
สาหรับระยะเวลาตงัแต่วนัที  มกราคม ���� ถึงวนัที  ธันวาคม ���� โดยคนใดคนหนึงในสีคนดังกล่าว เป็นผู ้
ลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ ในนามของ สานักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท �
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�ในกรณีทีผูส้อบบญัชีดงักล่าว ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได ้ใหส้านกังาน เอ.เอม็.ที.�แอสโซซิเอท 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอืนของสานักงานทาหน้าทีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ แทนผูส้อบบัญชีดังกล่าวได ้ทงันี ผูส้อบบญัชีตามรายชือทเีสนอมานนั�ไม่มีความสัมพนัธ์ และ / หรือส่วน
ไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และไม่ได้
สังกดัสานกังานเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ��

�

ค่าสอบบัญชีสาหรับปี ���� ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข  ซึงได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
ล่วงหนา้พร้อมคาบอกกล่าวเรียกประชุม สรุปไดด้งันี�

�

� ค่าสอบบัญชี (บาท)�
� ปี 2 ปี 3 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี สินสุดวนัที ���ธันวาคม             � �������� ����
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส� ����000 ����000 

รวมทังสิน 1�5���000� 1�5���000�
�

เมือจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพิมเติม จึงให้ผูถื้อหุ้น
ลงคะแนนเสียง โดยมีคะแนนเสียงดงันี�

�

มติทปีระชุม ถือหุ้นจานวน  ราย ใช้สิทธิออกเสียง , ,  เสียง 
เห็นด้วย 485,826,811 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.92 
ไม่เห็นด้วย 250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  
บัตรเสีย 10,303,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.08 

       �
ทีประชุมมีมติคะแนนเสียงขา้งมาก อนุมตัิแต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ สาหรับระยะเวลาตงัแต่วนัที 

��มกราคม����� ถึงวนัท ี���ธันวาคม ���� โดยค่าสอบบญัชีสาหรับปี ���� รวมทงัสิน ����������บาท เท่ากบัปีก่อน�
�

วาระที 8� พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึง
ได้รับอนุมัติจากทปีระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที  เมือวันท ี  เมษายน  

�

ดร.จาลอง�อติกุล อ้างถึงทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครังที  เมือวนัที  เมษายน  อนุมติัให้บริษัท
ฯ ออกหุ้นกู ้  ระยะสันและระยะยาวทุกรูปแบบ วงเงินรวมไม่เกิน ,  ลา้นบาท กาหนดไถ่ถอนไม่เกิน  ปี 
นบัตงัแต่วนัทีออกหุน้กูแ้ต่ละคราว �

�

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที������� เมอืวนัที  กุมภาพันธ์ ���� ได้มีมติยกเลิกการออก
และเสนอขายหุ้นกู ้โดยให้เสนอทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา ดว้ยบริษทัฯ ยงัไม่ไดด้าเนินการออกหุ้นกูต้ามทีไดรั้บ
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อนุมัติ และมีความเพียงพอในการใชสิ้นเชือจากธนาคาร รวมถึงอตัราดอกเบียธนาคารตากว่าดอกเบียหุ้นกู ้ ดงันนั 
บริษทัฯ ยงัไม่มีความจาเป็นในการออกหุน้กูใ้นระยะเวลาอนัใกล ้�

�

ทงันี รายละเอียดไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบหมายเลข  ซึงส่งใหผู้ถื้อหุ้นล่วงหนา้พร้อมคาบอกกล่าว
เรียกประชุม  �

�

เมือจบการรายงานแลว้ ดร.จาลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม �
มีผูถื้อหุ้นถามคาถาม  และกรรมการไดชี้แจงดงัต่อไปนี�
�

นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง�
คาถาม:� อยากทราบว่าปัญหาจริงๆ ทีเรายกเลิกตวันี เพราะอะไร เห็นจากงบการเงิน เพราะเห็นในงบการเงิน

ไตรมาส  มีการจดัหาเงิน  กว่าลา้น ตรงนี เป็นผลจากการทีเราไม่ไดอ้อกหุน้กู ้ตรงส่วนนีหรือไม่ 
เพราะปัจจุบนัการออกหุ้นกู ้ดอกเบียกบัดอกเบียธนาคารไม่ต่างกนัมาก แต่การอนุมตัิของธนาคาร
ปัจจุบนั ค่อนขา้งยาก และมีการเรียกคนืตวัวงเงินค่อนขา้งสูง ในขณะเดียวกนั การออก����หุ้นกู ้อตัรา
จะไม่ต่างกนัมาก แต่สามารถ VHFXUH�เราไดม้ากกว่า  

ตอบ:� การขออนุมติัอนันี ทีประชุมผูถื้อหุ้น ได้อนุมติัมาเป็นเวลา  ปีแลว้ และใน  ปีทีผา่นมา ปรากฎว่าเรา
สามารถหาแหล่งทีจะใหสิ้นเชือ จากธนาคารต่างๆ ไดโ้ดยไม่มีปัญหา อะไรเลย และดอกเบียทีไดรั้บก็
อยู่ในระดบัทีเหมาะสม ส่วนการทีจะออกหุ้นกูน้ัน มนัมีภาระหลายอยา่ง ภาระทีตอ้งทา UDWLQJ� ถ้า 
UDWLQJ�เราไม่ดีพอ อตัราดอกเบียก็จะสูงกว่าทีเราจะไปกูธ้นาคาร และอีกอย่าง ผลของการออกหุ้นกู ้
คือ  เวลาครบกาหนดชาระ ชาระในครังเดียว ซึงเป็นภาระกับบริษัทฯ และเราเห็นว่าตอนนี
สถานการณ์ค่อนขา้งจะไม่ดี การทีเราจะทากาไรเยอะๆ และมีเงินไปคืนเขาในครังเดียว ������มนัจะยาก
ขึน เพราะฉะนนั คิดว่า ถา้เราอาศยั แหล่งจากธนาคารเป็นหลกั มนัก็ค่อนขา้งเป็นแหล่งทีค่อนขา้ง
ปลอดภยั และตอนนีจะเห็นได้ว่า ทิศทางอตัราดอกเบีย ทวัโลก รวมทงัประเทศไทย ลดลง และมี
แนวโนม้ว่าจะเป็นอยูอ่ยา่งนี อีกพกัใหญ่ และธนาคารเองก็มีความยากลาบากในการหาลูกคา้ชนัดี ที
จะใหกู้ ้ไม่ทราบว่าเราเขา้ขา้งตวัเองหรือไม่ เราเองก็มองว่าเราเป็นบริษทัชนัดี เพราะเราไม่เคยผดินดั
ชาระหนี และเรากเ็ป็นลูกหนีทีดีมาโดยตลอด  กว่าปีทีผ่านมา เรามี UHFRUG�ทีดีมาก ฉะนนัธนาคาร
ต่างๆ กไ็วใ้จเรา โอกาสทีเราจะมีปัญหาในเรืองการหาแหล่งเงินทุน ไม่มี  

ขอ้เสนอแนะ� ปัจจุบันคือดอกเบียค่อนข้างตา และไอ้ตัวทีเราจะยกเลิกไปมีอายุประมาณ  ปี ซึงสามารถ 
UHPRYLQJ�ได้ ซึงในอนาคตขา้งหนา้ มีแนวโนม้ว่าดอกเบียจะกลบัเป็นขาขึน ถา้ธุรกิจดีขึน การได ้
IL[�UDWH�ราคานี ไดป้ระมาณ  ถา้ดอกเบียเป็นขาขึน ก็จะประหยดัตน้ทุนไปไดพ้อสมควร แต่ใน
เมือท่านตดัสินใจว่ากูก้ ับธนาคารในขณะนีดีกว่า และมีความเสียงในอนาคตว่าถา้ธุรกิจดีขึน 
ดอกเบียดีขนึ กเ็คารพในความคิดเห็น ของบริษทัฯ เป็นกาลงัใจให ้

ตอบ:� ถา้เรามีโอกาส�และคิดว่าเป็น RSWLRQ�ทีดี กจ็ะมาขออนุญาต ผถห อีกครัง  
คาถาม: สภาวะการกูข้องเราตอนนีเป็นอยา่งไรบา้ง เพราะเห็นในงบการเงิน ไตรมาส  มีการกูเ้งินมาส่วน

หนึง น่าจะมากกว่าปีทีแลว้ทงัปีด้วย เกิดอะไรขึน 
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ตอบ:� ถา้เปรียบเทียบไตรมาส  ของปี  กบัไตรมาส  ของปี  จะเห็นว่าเงินกูเ้พิมขึน ส่วนหนึง 
เนืองจากเรารับเรือ  ลา ประมาณเดือนสิงหาคมปี  ทาใหเ้งินกูเ้พมิขึนจากเงินกูเ้รือ ������  ลา ใน
ขณะเดียวกนัเรามีการกูเ้งินเพือซือ VFUXEEHU�ด้วย นีคือสาเหตุหลกั  

คาถาม: ระยะสนั หรือ ระยะยาว และอตัราดอกเบีย  
ตอบ: เงินกูซื้อเรือ กบัเงินกุ ้VFUXEEHU�เป็นระยะยาว �

ดอกเบีย เนืองจากเรากูเ้ป็นสกุลเงิน 86'�ดอกเบียอิงกบั /,%25�แลว้ก็มี PDUJLQ�ของ %DQN�แต่ว่า
ช่วงนี เนืองจาก /,%25�ลดลง ครบ RYHUGXH�เราตอ้งจ่ายชาระ UDWH�กล็ดลงไปเรือยๆ 

คาถาม: ไตรมาส  มีแผนจะกูเ้พมิหรือไม่ 
ตอบ: ถา้จะกูเ้พิม ก็จะเป็นในส่วนของเรือทีจะติด VFUXEEHU�เพิม เท่านนั ตอนนีเรายงัไม่มี SODQ�ทีจะต่อเรือ

ใหม่ �
�

มติทีประชุม� ผู้ถือหุ้นจานวน  ราย ใช้สิทธิออกเสียง , ,  เสียง 
เห็นด้วย� 485,826,811 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.92 
ไม่เห็นด้วย 250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย� 10,303,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.08�

��� �

 ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก อนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายหุน้กู ้ภายในวงเงิน
รวมไม่เกิน ,  ลา้นบาท ซึงไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังที  เมือวนัที  เมษายน �

�

เมอืจบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทงัหมดแลว้ ดร.จาลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม �
มีผูถื้อหุ้นถามคาถาม  และกรรมการไดชี้แจงดงัต่อไปนี�

นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง�
คาถาม:� ช่วยสรุปว่าปีนีเราจะอยู่นิงๆ ไปก่อน หรือ ดูสภาพไป หรือว่าจะมีการลงทุนเพิมเติม ในส่วนไหน

อะไรอยา่งไรบา้ง  เพราะเห็นจากงบไตรมาส  เราทากาไรไดเ้พิมขึน ส่วนหนึงก็เป็นเรืองของการใช้
จ่าย แต่ขณะเดียวกนัดว้ยปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ,02���7UDGH�ZDU� เป็นอะไรทีมีความเป็นกงัวล
อย่างมาก หลายท่านก็มีความคาดหวงักบับริษทัว่าปีนีน่าจะกาไร และปันผลได้ เรามีแนวโน้มว่า
บริษทัจะกาไรและเติบโต ไปอยา่งไรบา้งในปีนี และขนาดขององค์กรเราจะเหมือนเดิมหรือไม่ เพราะ
หลายบริษัทด้าน VKLSSLQJ�ได้มีการปิดตัวไป มีการลดขนาด ลดเงินเดือน หลายๆ อย่าง หรือว่าลด
จานวนเรือ หรือ ทอดสมอ เรามีแผนธุรกิจตรงส่วนนีอยา่งไรบา้ง  

ตอบ:� พูดกนัตรงๆ เลยว่า สถานการณ์เกิน  เดือน คงจะไม่มีใครบอกได ้ว่าคืออะไร แต่ว่าขอให้ความมนัใจ
ว่า คณะกรรมการ และพนกังานทงัหมด พยายามอย่างเตม็ที ทีจะทาอย่างไรใหเ้ป็นการ UHWXUQ�ให้กบั 
ผถห. ใหถึ้งทีสุด แต่ว่าแผนทีเปลียนแปลงตอนนี อิงกบัสถานการณ์มากกว่า ถา้เส้นทางไหนทีเราคิดว่า
เราคุม้ทีจะ หาเรือวิง และเรือวิงคุม้ราคาตน้ทุน ตาพอ เราก็เช่ามาวิง แต่เรืองจะซือนี ตอ้งกรณีพิเศษ 
จริงๆ เราถึงจะซือ มิฉะนนัแลว้ เราก็ไม่รู้เหมือนกนัว่าอะไรจะเกิดขึน นอกซะจาก โควิด รอบ  ทีจะ
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มา WUDGH�ZDU�ทีจะลงตวัอยา่งไร อะไรต่างๆ มนักเ็ป็น IDFWRU สาคญั และการไหลเวียนสินคา้ทีจะเกิดขึน 
กใ็จชืนขึนมาหน่อยว่า  เสาหลกัทีเราใชด้าเนินงานอยู ่มนัมีแต่จะโต โตมาก โตนอ้ย ทีนีว่าโตแลว้ คน
อืนจะมาร่วมวงกบัเรามากน้อยแค่ไหน คนทีมาร่วมวงดว้ยสนใจทีจะ เอาจริง เอาจงัแค่ไหน แต่จาก
ประสบการณ์ของผมในวงการเดินเรือ ทีไหนมีกาไร เขาก็ไป กาไรไม่พอใจ เขาก็ยา้ยไปทีอืน ตอนนีก็
ลุน้กนัว่า เรือทีจะไป VFUDS�ตอนนีทีเขา้คิว เป็น  ลา เมือไหร่ทีอินเดียเปิด ราคา VFUDS�ก็คงจะขึน 
พวกนีเปิด VFUDS�หมด  อตัราการต่อเรือใหม่ ตอนนีแทบจะไม่ตอ้งคิด ช่วงเวลาเดียวกนั ก็เนืองจากว่า 
การต่อเรือใหม่ ก็ต้องใช้นามันอีกแบบก็อาจจะเป็น /1*�เลิกใช้แล้วนามนั เพราะว่า อีก  ปี จะ�
FRQWURO�คาร์บอน แลว้ ฉะนนั ใครต่อเรือใหม่ ก็คงไม่ใช้นามนัชนิดนีอีกแล้ว อาจเป็น /1*�อาจเป็น 
(WKDQRO�เป็น ไฮโดรเจน ก็ยงัไม่รู้เหมือนกนั ฉะนันผมก็คิดว่า ถา้เรือทีเก่าจานวนหนึง VFUDS�ได้ เรือ
ใหม่ไม่เกิด มองไปขา้งหน้า ความหวงัของเราค่อนขา้งดี  

คาถาม:� มีแผนจะไป WDNH�RYHU�หรือ MRLQ�กบัใครหรือไม่ 
ตอบ: ถ้า MRLQ�แล้วมีประโยชน์ เราก็ MRLQ�ถ้า MRLQ�แล้วไม่มีประโยชน์ เราก็ไม่ MRLQ�อันนีก็ไม่แน่ แล้วแต่

เส้นทางเหมือนกนั การ MRLQ�นีไม่ใช่เราขนขา้ว ขนของไปอยูบ่า้นเขา เส้นทางใดทีมีประโยชน์ ในการ
ให้การคา้ VWDEOH�เรากท็า MRLQ�แลว้ไม่ดีเรากเ็ลิก  

คาถาม: +8%�ของเราจะ EDVH�อยูที่สิงคโปร์ หรือไม่ 
ตอบ: เมือก่อนเรามี 62& เยอะ ตอนนีเรามี &2& มากขึนเรือยๆ เรากระจาย +8%�ส่วนหนึงไปอยูที่มาเลเซีย 

แลว้กมี็สิงคโปร์ บางส่วนกไ็ปฮ่องกง ผมคิดว่าถา้ทุกอยา่งเป็นไปได ้ เราจะมา +8% ทีแหลมฉบัง และ
กระจายกันออกไปว่า ทีไหนดี เราก็ไปทีนัน ถ้ามา +8% ทีแหลมฉบังได้ ต้นทุนเราจะถูกลงเยอะ 
เพราะว่าบา้นเราเองดว้ย และเรือเราจะกระจายมากขนึเรือยๆ �
ส่วนเรือง 62&�หลายบริษทั ก็ทาท่าจะอ่อนปวกเปียกแลว้ ก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไร ตอ้งดูกนัไป ตอนนี
ตอบอะไรไม่ไดจ้ริงๆ  

�
 ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพิมเติม ดร.จาลอง อติกุล กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ครังที  ประจาปี �เวลา . �น.�
�
�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
ดร. จาลอง อติกุล�

ประธานคณะกรรมการบริษทั�
�
�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
                   นางสุพร อานวยพรรณ�

                        เลขานุการบริษทั 
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เอกสารแนบหมายเลข   
เอกสารประกอบวาระที  3 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจาปี �

� ทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นครังที ���เมือวนัที �เมษายน �����ได้อนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ
ผกูพนักบักาไรสุทธิของบริษทัฯ ดงันี�

�� กรณีผลประกอบการของบริษทัฯ มีกาไรสุทธิไม่เกิน ������ล้านบาท ให้ใช้โครงสร้าง“ค่าตอบแทน
มาตรฐาน” ตามทีได้รับอนุมติัจากทีประชุมสามญัประจาปี ครังที  เมือ ���เมษายน ���������

�� หากผลประกอบการของบริษทัฯ มีกาไรสุทธิเกินกว่า ������ลา้นบาท ให้เพิมค่าตอบแทนอีกร้อยละ 
����ของกาไรส่วนทีเกิน ������ล้านบาทแรก โดยให้กรรมการตาแหน่งต่างๆ ได้รับตามสัดส่วนทีกาหนดไว้ใน 
“ค่าตอบแทนมาตรฐาน”��

�� ให้ใช้หลกัเกณฑ์ขา้งตน้ สาหรับผลประกอบการตงัแต่ปี ���� เป็นตน้ไป�
 ค่าตอบแทนมาตรฐานทีได้รับอนุมัติมีจานวนทงัสิน �����ลา้นบาท�
� ทงันี เนืองจากทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นครังที  เมือวันที  เมษายน  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิเพิม
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล จานวน ,  ต่อปีต่อท่าน มีผลตงัแต่  ปี  
เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการชุดดงักล่าวได้รับมอบหมายภารกิจเพิมเติมในเรืองธรรมาภิบาล ดังนัน ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล คือ ,  ต่อท่านต่อปี 
� นอกจากนี ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นครังที �� เมือว ันที ��มิถุนายน  คณะกรรมการบริษัทฯ มี
จานวน  คน ณ สินสุดปี  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจานวน  คน บริษทัฯ มีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิ , �
ลา้นบาท ดงันนั ค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ จะปรากฏรายละเอียดดงันี �

ตาแหน่ง 2562 2563 
ค่าตอบแทน

มาตรฐาน (บาท) 
ค่าตอบแทน

มาตรฐาน (บาท) 
ค่าตอบแทน 

เพมิเติม (บาท) 
ประธาน� 1,000,000� ���������� 626,800�
กรรมการผูจ้ัดการ� 800,000� �������� 501,000�
กรรมการ (ต่อท่าน)� 400,000� ������� [���ท่าน�

166,667 [�1�ท่าน*�
233,333 [�1�ท่าน* 

250,600 [���ท่าน�
104,600 [�1�ท่าน*�
146,000 [�1�ท่าน*�

กรรมการตรวจสอบ (ต่อท่าน)� 300,000� �������� ��������
กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน�
และธรรมาภิบาล (ต่อท่าน) 

150,000� �������� �������

 *กรรมการ  ท่านได้รับค่าตอบแทนตงัแต่วนัที  มกราคม �  มิถุนายน    ���กรรมการ  ท่านไดรั้บค่าตอบแทนตงัแต่วนัที  มิถุนายน �  ธันวาคม �
ประธานกรรมการ / กรรมการบริษัทฯ�และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา�

กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ไดรั้บค่าตอบแทนมาตรฐานสาหรับการปฏิบติัหน้าทีตลอดปี (ม.ค.  ธ.ค. )�
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนมาตรฐานให้กรรมการเป็นรายบุคคลไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาปี  

หวัขอ้ “รายงานการกากบัดูแลกิจการ” ขอ้  “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” �
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เอกสารแนบหมายเลข   
�

เอกสารประกอบวาระที   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกาไรและการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปีสินสุด 31 ธันวาคม 2563 
 

� บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราไม่เกินร้อยละ ���ของกาไรสุทธิของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย การจ่ายเงินปันผลตอ้งได้รับอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้น ซึงประกอบด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก�
�
� คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครังคราว เมือเห็นว่าบริษทัฯ    
มีกาไรพอสมควร พอทีจะทาเช่นนนั เมือไดจ่้ายเงินปันผลแล้ว จะรายงานให้ทีประชุมผู ้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป�
�
 เนืองจากบริษัทฯ มีผลกาไรสุทธิจานวน ,  ล้านบาท จึงพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกาไรสุทธิ
ประจาปีส่วนหนึง จานวน , ,  บาท ไวเ้ป็นทุนสารองตามทีกฎหมายกาหนด และการจ่ายเงินปันผล
สาหรับผลการดาเนินงานสินสุด  ธันวาคม  จากผลการดาเนินงานปี  และกาไรสะสม�
�
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสาหรับรอบปีบัญชี 2561-2563 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2561 2562 2563 
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ �ล้านบาท�� (356)� �493�� 1,744,793,761 
จานวนหุ้น ������������ ������������ ����������
เงินปันผลต่อหุน้ �บาท ��หุน้� งดจ่าย งดจ่าย� 0.50 
รวมเงินปันผลจ่ายทงัสิน �บาท�� งดจ่าย งดจ่าย� 414,375,000 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล� งดจ่าย งดจ่าย� 23.7��
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เอกสารแนบหมายเลข  4 
เอกสารประกอบวาระที่    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ�

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท ี �กาหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจาปีทุกครัง กรรมการจานวน

หนึงในสามตอ้งออกจากตาแหน่ง และกรรมการทีออกจากตาแหน่งนนั จะเลือกตงัใหเ้ขา้รับตาแหน่งอีกก็ได�้
โดยในปี �นีมีกรรมการทีตอ้งออกจากตาแหน่ง  ราย ดงันี�

��� ดร.จาลอง อติกุล� � ประธานกรรมการ�
��� นายอมรศกัดิ นพรัมภา � กรรมการอิสระ�
��� นายสุเทพ ตระนันทสิน� กรรมการ�

� คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ได้พิจารณากลันกรองเสนอรายชือ
กรรมการทีออกตามวาระต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที ��/�2564�เมือวนัที  กุมภาพนัธ์ �เพือ
เสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที ���ขอให้เลือกตงักรรมการทีออกตามวาระกลบัเขา้รับตาแหน่งกรรมการ
ของบริษทัฯ ดงันี�

��� ดร.จาลอง อติกุล� � ประธานกรรมการ�
��� นายอมรศกัดิ นพรัมภา � กรรมการอิสระ�
��� นายสุเทพ ตระนันทสิน� กรรมการ�
�

� บริษทัฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทงั  รายมีคุณสมบติัครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากดั พ.ศ.  คุณสมบัติของผู ้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ นิยามกรรมการอิสระ และเป็นผูมี้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัการดาเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเลือกตงั
กรรมการทีออกตามวาระจานวน ��รายกลบัเขา้รับตาแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระ �

�
ทงันี บริษัทฯ ได้เชิญผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาปี ���� และเสนอชือบุคคล
เพือเป็นกรรมการในระหว่างวนัที  พฤศจิกายน �  ธันวาคม ���� เมือถึงกาหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชือ
บุคคลเพือเป็นกรรมการ�
�
�
�
�
�
�
�
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ข้อมูลเบืองต้นของกรรมการทีครบกาหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชือกลบัเข้าดารงตาแหน่งใหม่ 
 

ชือ  ����������������������������������������ดร.จาลอง อติกุล�                                                �
เสนอแต่งตงัเป็น ประธานกรรมการ                                                    �
อายุ   ����������������������������������� 73��ปี�
สัญชาติ  ���������������������������������ไทย�
วุฒิการศึกษา ������������������������ � �ปริญญาเอกวางแผนภาคและเมือง�
� &RUQHOO�8QLYHUVLW\��8

� ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์�8QLYHUVLW\�RI�$XFNODQG��1HZ�=H
� ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ 9LFWRULD�8QLYHUVLW\�RI�:HOOLQJWRQ��1HZ
�� ,7�6HFXULW\�7UHQG�8SGDW

   ��สัมมนาเชิงปฏิบติัการด้าน &\EHU�5HVLOLHQFH��
� (6*�DQG�6XVWDLQDEOH�%DQNLQJ�'HYHORSPHQW��LQFOXGLQJ�UHVSRQVH�WR�WKH��
&RYLG����VLWXDWLRQ�

�

หลกัสูตรอบรม� ���หลกัสูตร 'LUHFWRU�$FFUHGLWDWLRQ�3URJUDP�รุ่นที ���������
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย�

��หลกัสูตร 'LUHFWRU�&HUWLILFDWLRQ�3URJUDP�รุ่นที ���������
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย�
��หลกัสูตร 5ROH�RI�WKH�&KDLUPDQ�3URJUDP� รุ่นที ���������
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย�

�

ประสบการณ์การทางาน      ��� กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา�
��กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย�
��กรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง�
��กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ��
��สภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์�
��กรรมการ กรรมการบริหารและประธานกรรมการ บริหารความเสียง �
   บมจ. ธนาคารกรุงไทย�
��กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร �
  บริษทั กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชีวติ จากดั�
��กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ�
��กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย�
��กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ �
   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา�
��กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. อลิอนัซ์ อยุธยา แคปปิตอล�
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�
�

ตาแหน่งในบริษัท�  แห่ง 
จดทะเบียนอืน� � ( . กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา   �
             ค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา�
 2.กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. อลิอนัซ์ อยธุยา แคปปิตอล) � �
ตาแหน่งในกิจการอืน � ไม่มี 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)���������� �
การดารงตาแหน่งในกิจการ� ไม่มี 
ทแีข่งขัน/เกียวเนืองกับธุรกจิของบริษัทฯ ทีอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์� �  
การถือหุ้นในบริษทัฯ � ไม่มี�
(ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563)                �
ผลงานปี  2563        ดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในปี  และให้ขอ้คิดเห็นในการเป็นองค ์ �

แห่งความยงัยนืและหลกัการบริษทัธรรมาภิบาล     
จานวนปีทีเคยดารงตาแหน่งกรรมการ    ปี  (ปี   ปัจจุบนั)�
การเข้าร่วมประชุม   ����������������������   ���การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ�ในปี�2563�จานวน�7�ครัง���
              ��      �วาระปกติ���ครัง���วาระพิเศษ�3�ครัง��
��������������������     ร่วมประชุม�7�ครัง��วาระปกติ�4�ครัง / วาระพิเศษ�3�ครัง)��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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ข้อมูลเบืองต้นของกรรมการทีครบกาหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชือกลบัเข้าดารงตาแหน่งใหม่ 
 

ชือ  ��������������������������������������� นายอมรศกัดิ นพรัมภา �
เสนอแต่งตงัเป็น� กรรมการอิสระ 
อายุ   ������������������������������������ 76��ปี�
สัญชาติ  ��������������������������������ไทย�
วุฒิการศึกษา �����������������������    เนติบณัฑิตองักฤษ �
                        สานักศึกษากฎหมาย /LQFROQ’V�,QQ��/RQGRQ

 เนติบณัฑิตไทย สานกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา�
 ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์�
 ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. )�

 

หลกัสูตรอบรม�  หลกัสูตร 'LUHFWRU�&HUWLILFDWLRQ�3URJUDP�รุ่นที /  �
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย�

 หลกัสูตร $XGLW�&RPPLWWHH�3URJUDP�รุ่นที /  �
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย�
 หลกัสูตร 5ROH�RI�&RPSHQVDWLRQ�&RPPLWWHH�3URJUD รุ่นที /  �

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย�
 หลกัสูตร 5ROH�RI�WKH�&KDLUPDQ�3URJUDP�รุ่นที /  �

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย�
 หลกัสูตรจิตวิทยาความมนัคง รุ่นที �
 หลกัสูตรนกับริหารชนัสูง รุ่นที �

�

ประสบการณ์การทางาน      �  ประธานกรรมการตรวจสอบ �
�   และประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล �
      บริษทั แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมนท ์จากดั (มหาชน)�
  รองอธิบดีกรมบังคบัคดี กระทรวงยุติธรรม�
  อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม�
  กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหากาหนด  �
    ค่าตอบแทนและพฒันาบุคลากร และทีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร �
      บริษทั การบินไทย จากดั (มหาชน)�
  ประธานกรรมการบริษทั สยามเรียลตีแอนดเ์ซอร์วสิ จากดั�
  ประธานกรรมการบริษทั หลกัทรัพย ์กรุงศรี จากดั (มหาชน)�
  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา�

   �กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ�บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จากดั (มหาชน)�
�กรรมการอิสระ บริษทั พลงังานบริสุทธิ จากดั (มหาชน)�
�
�

�
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ตาแหน่งในบริษัท�  แห่ง���
�จดทะเบียนอืน�     �1.�กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ�บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์จากดั (มหาชน)�

. กรรมการอิสระ บริษทั พลงังานบริสุทธิ จากดั (มหาชน))�
�

ตาแหน่งในกิจการอืน � ไม่มี  
(ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)���������  �
การดารงตาแหน่งในกิจการ� ไม่มี 
ทแีข่งขัน/เกียวเนืองกับธุรกจิของบริษัทฯ ทีอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์� �  
การถือหุ้นในบริษัทฯ � 3�003�  หุ้น คิดเป็นร้อยละ ���� ของจานวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด�
(ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563)                �
ผลงานปี 2563        เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษ ัท / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา กาหนด

ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลทุกครัง และให้ข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์ทางด้านการบริหาร
องคก์ร การตรวจสอบการดาเนินงานเพือการบริหารจดัการทีดี รวมถึงขอ้คิดเห็นทางดา้นการสรรหา
กรรมการ การประเมินตนเองของกรรมการ และดา้นธรรมาภิบาลของบริษทั  

จานวนปีทีเคยดารงตาแหน่งกรรมการ    ปี  (ปี   ปัจจุบนั)�
การเข้าร่วมประชุม   ��� ���การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ�ในปี�2563�จานวน�7�ครัง���
              ��   �วาระปกติ���ครัง�� วาระพิเศษ�3�ครัง��
�������������   ร่วมประชุม�7�ครัง��วาระปกติ�4�ครัง / วาระพิเศษ�3�ครัง)��

� การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ�ในปี�2563�จานวน�4�ครัง��
เป็นวาระปกติ�4�ครัง ร่วมประชุม  ครัง�����������������

  การประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล�
   ในปี�2563�จานวน�4�ครัง เป็นวาระปกติ�4�ครัง ร่วมประชุม  ครัง�������������

��� �
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ชือ  ��������������������������������������������นายสุเทพ ตระนันทสิน 
เสนอแต่งตงัเป็น� กรรมการ 
อายุ   ���������������������������������������� 69�ปี�
สัญชาติ  �������������������������������������ไทย�
วุฒิการศึกษา �����������������������  ปริญญาตรี สาขาการเดินเรือ �
       ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี ประเทศไทย�
�

หลกัสูตรอบรม  ประกาศนียบตัร “นายเรือ” (เรือเดินต่างประเทศ) กรมเจา้ท่ากระทรวงคมนาคม�
�

ประสบการณ์การทางาน      ��  ผูอ้านวยการอาวุโส (ปฏิบติัการกลุ่ม) บมจ. อาร์ ซี แอล�
 รองกรรมการผูจ้ดัการ (ปฏิบัติการ) บมจ. อาร์ ซี แอล�
 ประธานกรรมการ 7KDL�&RPPLWWHH�RI�&ODVV�1.��1LSSRQ�.DLML�.\RNDL�
 กรรมการ��7KURXJK�7UDQVSRUW�0XWXDO�,QVXUDQFH�$VVRFLDWLRQ
 กรรมการ สมาคมเจา้ของเรือไทย�

�

ตาแหน่งในบริษัท� ไม่มี 
จดทะเบียนอืน� � � �
ตาแหน่งในกิจการอืน � � แห่ง (บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บมจ. อาร์ ซี แอล) 
(ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)���������� �
การดารงตาแหน่งในกิจการ� ไม่มี 
ทแีข่งขัน/เกียวเนืองกับธุรกจิของบริษัทฯทอีาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์� �  
การถือหุ้นในบริษัทฯ � ไม่มี�
(ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563)                �
ผลงานปี  2563      � บริหารกิจการของบริษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือในตาแหน่ง

กรรมการ ตามนโยบายและแผนธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยยึดหลักธรรมา    
ภิบาลบริษทั และการกากบัดูแลกิจการทีดี�

จานวนปีทีเคยดารงตาแหน่งกรรมการ    ปี  (ปี   ปัจจุบัน)�
การเข้าร่วมประชุม   ��� ���การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ�ในปี�2563�จานวน�7�ครัง���
              ��   �วาระปกติ���ครัง�� วาระพิเศษ�3�ครัง��
��������������������  ร่วมประชุม�7�ครัง��วาระปกติ�4�ครัง / วาระพิเศษ�3�ครัง)��
�
   �
�
�
�
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นิยามกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการ ซึงมคุีณสมบัติต่อไปนี�

.    ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึงของจานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ��
นิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้  ทงันี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนัๆ ดว้ย�

2.   �ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจา หรือผู้
มีอานาจควบคุมบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนได้รับการแต่งตงั�

.    ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พีน้องและบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อานาจควบคุม
หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อานาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย �

.    ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ 
ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู ้บริหารของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้�เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนได้รับการแต่งตงั�

� ทงันี นิยามกรรมการอิสระดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการกากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย �์

คุณสมบัติทเีหมาะสมของผู้ดารงตาแหน่งกรรมการ�
ของบริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน ) 

�� ไม่เป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา   แห่งพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จากดั�
�� เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได ้(ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ )�
�� สาเร็จการศึกษาตงัแต่ระดบัปริญญาตรีขึนไป หรือ สาเร็จการศึกษาตากวา่ระดบัปริญญาตรีและมีประสบการณ์

ดา้นธุรกิจพาณิชยน์าวี  หรือการจดัการขนส่งระหวา่งประเทศไม่นอ้ยกวา่  ปี�
�� เป็นผูท้รงคุณวุฒิทีได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรม

ขนส่ง การคา้ระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพทีเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการองค์กร�โดยประสบความสาเร็จในตาแหน่งระดบับริหารในองค์กรทีมีขนาดใหญ่�

�� มีภาวะผูน้า  วิสัยทศัน์กวา้งไกล  มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจและมีความมุ่งมนัทีจะนาพาองค์กรไปสู่
ความสาเร็จ�

�� เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม  มีประวติัการทางานทีโปร่งใส �
�� สามารถอุทิศเวลาทางานเพือประโยชน์สูงสุดขององค์กร�
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  เอกสารแนบหมายเลข  5 
เอกสารประกอบวาระที  7  พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี 
�

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
�
� คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีมติเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที  ��
เมือวนัที  �กุมภาพันธ์ �เพือเสนอต่อทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครังที �แต่งตงันายชัยยุทธ �อังศุวิทยา       
�ลงนามเป็นปีท ี ) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที ���� หรือ นางณฐัสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที �����หรือ นางสาวดรณี สมกาเนิด ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที �����หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที  �����จากสานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับ
ระยะเวลาตงัแต่วนัที �มกราคม �  ถึงว ันที  �ธันวาคม  โดยคนใดคนหนึงในสีคนดังกล่าวเป็น             
ผูล้งนามรับรองงบการเงินของบริษ ัทฯ ในนามของ สานักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในกรณีทีผูส้อบบัญชี
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได้ ให้สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
อืนของสานักงานทาหน้าทีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดงักล่าวได ้ทงันี ผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอมานนัไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั /บริษทั
ยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  �
�
ค่าสอบบญัชีกาหนดไวด้งันี�
� ค่าสอบบัญชี (บาท)�
� ปี  ปี  
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี สินสุดวนัที ���ธันวาคม             � �������� ��������
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส� ����000 ����000 

รวมทงัสิน 1�5���000� 1�5���000�
�����������������������������������������������������������        
 สาหรับค่าบริการอืน (QRQ�DXGLW�VHUYLFHV�IHH��บริษัทฯ และบริษทัย่อย ไม่มีการรับบริการอืนจาก
สานกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสานักงานสอบบญัชีที
ผูส้อบบญัชีสังกดั�
�
�
�
�
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ข้อบังคับของบริษัท อาร์ ซี แอล จากดั (มหาชน) ในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้น 
�
การประชุมผูถื้อหุ้น�
�
ขอ้  ����� คณะกรรมการจะจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาปี ภายในสีเดือนนับแต่

วนัสินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอืนๆ เรียกวา่การประชุมวสิามญั�
�

� คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร�
�
ขอ้  �������� คณะกรรมการจะประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น �� วนั ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดย

ประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ ณ สานักงานใหญ่และสานกังานสาขาไม่น้อยกว่า �� วนั ก่อนวนั
เริมงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น แต่ทงันีให้เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย�

�
ขอ้ �������� ผูถื้อหุ้นซึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึงในห้าของจานวนหุ้นทีจาหน่ายไดท้งัหมด หรือผูถื้อหุ้น

ไม่น้อยกว่า �� คน มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า� ใน �� ของจานวนหุ้นทีจาหน่ายได้ทังหมด        
จะเข้าชือกนัทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ได้
แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในหนึงเดือนนับแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น�

�
ขอ้ �������� ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่

ยสิีบหา้คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจานวนผูถื้อหุน้ทงัหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละสีสิบของจานวนหุ้นทีจาหน่ายไดท้งัหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม�

�
ขอ้ ��������� ให้ประธานคณะกรรมการเป็นประธานทีประชุมผู ้ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ใน       

ทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได  ้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้ผูถื้อหุ้นซึงมา
ประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหนึงเป็นประธานในทีประชุม�

�
ขอ้ �������� มติของทีประชุมผูถื้อหุน้นนัใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี�
�

���� ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน    
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด�
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� ���� ในกรณีดงัต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจานวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้น
ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน�

�

�ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทงัหมดหรือบางส่วนทีสาคญัให้แก่บุคคลอืน�
�ข)   การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั�
�ค)  การทา แก้ไข  หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรือ

บางส่วนทีสาคญั การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวม
กิจการกบับุคคลอืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาไรขาดทุนกนั�

�
ขอ้ �������� ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้

บุคคลอืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยืนหนังสือ
มอบฉนัทะต่อประธานกรรมการหรือผูที้ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานทีประชุมก่อนการเขา้
ประชุม�

�
� ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ทีถือ โดยถือวา่หุ้นหนึงมีเสียงหนึง�
�

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิดเผย เว้นแต่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที
ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันนัให้เป็นไป
ตามทีประธานในทีประชุมกาหนด�

� � � �
� หนงัสือมอบฉันทะใหท้าตามแบบทีนายทะเบียนกาหนด และใหมี้รายการดงัต่อไปนี�

����  จานวนหุ้นทีผูม้อบฉันทะถืออยู�่
����  ชือผูรั้บมอบฉันทะ�
���� �ครังทีของการประชุมทีมอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน หรือระบุให้ 

เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนสาหรับการประชุมทุกครังก็ได�้
�

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผูรั้บมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจานวนคะแนนเสียง       
ทีผูม้อบฉันทะมีรวมกนั เวน้แต่ผูรั้บมอบฉันทะจะแถลงต่อทีประชุมก่อนลงคะแนนวา่ตนจะออก
เสียงแทนผูซึ้งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชือผูม้อบฉันทะและจานวนหุ้นทผูีม้อบฉันทะถือ�

�
�
�
�
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หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทมีสิีทธิเข้าร่วมประชุม 
 

1. ผู้ถือหุ้นทีเป็นบุคคลธรรมดา 
กรณีมาประชุมด้วยตนเอง   �� �สาเนาบตัรประจาตวัประชาชน ใบขบัขี หรือบตัรขา้ราชการ บตัรพนักงาน

รัฐวสิาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง �กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)�
ในกรณีมอบฉันทะ   ����สาเนาบัตรประจาตวัประชาชนทีรับรองสาเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือ

เดินทาง �กรณีเป็นชาวต่างประเทศ��และบัตรประจาตัว หรือหนงัสือเดินทาง �กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บ
มอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมคาบอกกล่าวเรียกประชุม�ซึงได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชือผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ�

�

2. นิตบุิคคล                             
��� สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึงได้รับรองสาเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อานาจ   �
��� สาเนาบตัรประจาตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง �กรณีเป็นชาวต่างประเทศ��ทีรับรองสาเนาถูกต้อง�

ของกรรมการผูมี้อานาจทีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบตัรประจาตวัประชาชน หรือหนังสือ
เดินทาง��กรณีเป็นชาวต่างประเทศ��ของผูรั้บมอบฉนัทะ�

��� หนงัสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมคาบอกกล่าวเรียกประชุม ซึงได้กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 
และลงลายมือชือบุคคลผู ้มีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคล  ตามทีระบุ ในหนังสือรับรองซึ งออกโดย     
กระทรวงพาณิชยพ์ร้อมประทบัตราสาคญัของนิติบุคคลนนั �ถา้มี��และลงลายมือชือของผูรั้บมอบฉันทะ�

�

คาอธิบายเกียวกับหนังสือมอบฉันทะ 
�� เพิมช่องให้ผูถื้อหุ้นสามารถระบุชือผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้  ราย เพือความคล่องตวักรณี

ผูรั้บมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ผูรั้บมอบฉันทะรายอืนก็สามารถเข้าประชุมแทน
ได ้ทงันีผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิเขา้ประชุมไดเ้พียงรายเดียว ไม่สามารถจะเขา้ประชุมแทนพร้อมกนัทงั  ราย�

�� ผูถื้อหุ้นจะต้องมอบฉันทะตามจานวนหุ้นทผูีถื้อหุ้นถืออยูท่งัหมดไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนได ้       �
�� ในกรณีทีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้คสัโตเดียน �&XVWRGLDQ��ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทงัแบบ ก.หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึงแบบใดก็ได ้
สาหรับผูถื้อหุน้นอกจากนนัจะใชห้นังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึงแบบใดเท่านนั�

 
การมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครังที 42 
 หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืน หรือกรรมการอิสระ
ของบริษทัฯ คนใดคนหนึงดังต่อไปนี คือ�
�
�
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.   นายอมรศกัด์ิ นพรัมภา      กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหา�กาหนดค่าตอบแทน�
� � และธรรมาภิบาล     �
   อาย ุ   ปี  ทีอยู ่   ซ.มีสุวรรณ   แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กทม. �������
2.   นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน�
      และธรรมาภิบาล     �

อายุ  ปี ทีอยู ่  ซอยนพเกา้  แขวงบางซือ เขตบางซือ กทม.�����
.   นางอาภาวดี มีคุณเอียม     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน �

 และธรรมาภิบาล        �
อาย ุ  ปี ทีอยู ่ /  ซ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจตัร กทม. �
�

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะทีไดแ้นบมาพร้อมนีและ
ส่งคืนบริษทัฯ เพือให้ถึงบริษทัฯ ก่อนวนัประชุม  วนั   �
�
� ทงันี นายวิเศษ จูภิบาล และ นางอาภาวดี มีคุณเอียม�ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระพิจารณาทีเกียวข้อง
กบักรรมการ �

นายอมรศกัด์ิ นพรัมภา ครบกาหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชือกลบัเขา้ดารงตาแหน่งอีกวาระ�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัวไปซึงเป็นแบบทีง่ายไม่ซับซ้อน) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  �

เรือง  กาหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ �ฉบบัที ����พ�ศ�������������������������
�
�
�
� � � � � � � � เขียนที����������������������������������������������������������
� � � � � � � � วนัที�����������เดือน����������������������พ�ศ�������������
�
�

��� ขา้พเจา้..................……���������������������....………......�����������������������สัญชาติ����������........…….....….....�������.�
อยูบ่า้นเลขที�����������....……....���ถนน���������������������..…����������..................ตาบล�แขวง�������.…….��….....�������������.....��������.�
อาเภอ�เขต����……..�������������...............................จงัหวดั����������..……....�������������������รหสัไปรษณีย�์��������������������������.....����
� ( )    เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั อาร์ ซี แอล จากดั �มหาชน��
โดยถือหุน้จานวนทงัสินรวม�������� ....……….....�หุ้น��และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง ดงันี�
� ��������� หุ้นสามญั....................................หุน้��ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................เสียง 

          หุน้บุริมสิทธิ...............................หุน้��ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................เสียง�
������� ขอมอบฉันทะให้�

�����������������������(1) ...............………....��.….......................�������������������อาย�ุ�����.....….....ปี อยูบ่า้นเลขที��...…….…...��.�����
ถนน……………………...���…...���������ตาบล�แขวง����������������������......…......อาเภอ�เขต������....…………..................��������
จงัหวดั........…………….........รหสัไปรษณีย�์������������������������������������ หรือ�
���������������������������������.........……….......…������������������������������������ อายุ������......….....ปี อยูบ่า้นเลขที.....…….….........�
ถนน……………………......…............ตาบล�แขวง����������������������������…......อาเภอ�เขต��������..…………...........�������������
จงัหวดั������..…………….........รหัสไปรษณีย�์�������������������������������������������หรือ�
���������������������� (3) ...............………...���.…................................����������อาย�ุ��...…......�����ปี อยูบ่า้นเลขที.....…….….........�
ถนน…………………….����.…..����������ตาบล�แขวง������������������������� …�����..…......อาเภอ�เขต������....…………..........�����
จงัหวดั........…………….........รหสัไปรษณีย�์�������������������������������������������หรือ �
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ครังที  ในวนัที  เมษายน  เวลา .  น��ณ ศูนยป์ระชุมปัญจธานี หอ้งรัชดา ชนั  เลขที /  อาคาร
ปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร   หรือพึงทีจะเลือนไปในวนั เวลา และ
สถานทีอืนดว้ย �
�
�
�
�

อากร
แสตมป์ 

 บาท 
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 กิจการใดทีผูรั้บมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนนั ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
      ลงชือ.............................................ผูม้อบฉันทะ 
              (............................................) 
 
      ลงชือ..............................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
               (............................................) 
 
 

ลงชือ..............................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
               (............................................) 
 
      ลงชือ..............................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
               (............................................) 
 

หมายเหตุ 
ผูถื้อหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบทีกาหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ) พ.ศ.  
 

        เขียนที...........................................................
        วนัที...........เดือน...........................พ.ศ......... 
 

(1) ขา้พเจา้..................……....................สัญชาติ.....................อยูบ่า้นเลขที......................ถนน........................ 
ตาบล แขวง........……...…............อาเภอ เขต....……...............จงัหวดั............……..............รหัสไปรษณีย…์.....………  

( )   เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั อาร์ ซี แอล จากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจานวนทงัสินรวม……………………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………เสียง ดงันี 
                  หุน้สามญั…………………….หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………………….. เสียง 
    หุน้บุริมสิทธิ……………….....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………….…………..เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
(1)..............……….......…........................………………………อาย.ุ......….....ปี อยูบ่า้นเลขที.....…….… 

ถนน.......…...............................ตาบล แขวง.......….......…...........อาเภอ เขต..........………….........จงัหวดั........……….. 
รหัสไปรษณีย…์….……………….หรือ  

( )..............……….......…........................………………………อายุ......….....ปี อยูบ่า้นลขที.....…….….. 
ถนน.......….............................ตาบล แขวง.......….......…...........อาเภอ เขต..........………….........จงัหวดั........………… 
รหัสไปรษณีย…์….……………….หรือ  

(3)..............……….......…........................………………………อาย.ุ.....….....ปี อยูบ่า้นเลขที......…….… 
ถนน.......….............................ตาบล แขวง.......….......…...........อาเภอ เขต..........………….........จงัหวดั........………… 
รหสัไปรษณีย…์….……………….หรือ  
คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นครังที  ในวนัที  เมษายน  เวลา .  น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชัน  เลขที /  อาคาร
ปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และ
สถานทีอืนดว้ย 

( ) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี ดงันี 
        วาระเพือรับรอง 
o วาระที  เรือง พิจารณารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครังที  ซึงประชุมเมือวันที  มถุินายน  
o (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
       วาระเพือทราบ 

วาระที  เรือง  รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี  

อากร
แสตมป์ 

 บาท 
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วาระที  เรือง  รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจาปี  
วาระเพือพิจารณา 
o วาระที  เรือง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปีสินสุด  ธันวาคม  
o (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธ์พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 

o วาระที  เรือง  พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรผลกาไรและการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
สินสุด  ธันวาคม   

o (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 

o วาระที  เรือง พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการซึงออกตามวาระ 
o (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี 

o การแต่งตงักรรมการทงัชุด 
o เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
o การแต่งตงักรรมการรายบุคคล 
1. ดร.จาลอง อติกุล 
o เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
2. นายอมรศกัดิ นพรัมภา  
o เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
3. นายสุเทพ ตระนันทสิน 
o เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 

 
o วาระที 7  เรือง พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี 
o  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
o  

 การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนีให้
ถือวา่การลงคะแนนเสียงนนัไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
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 ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 
หรือ ในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งต้น รวมถึงกรณีทีมีการ
แกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้ก
ประการตามทีเห็นสมควร 

 
กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกสียงตามทีขา้พเจา้

ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาเองทุกประการ 
 
 

ลงชือ.............................................ผูม้อบฉนัทะ 
              ............................................  
 
      ลงชือ..............................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
               ............................................  

 
ลงชือ.............................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

              ............................................  
 
      ลงชือ..............................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
               ............................................  

 

หมายเหตุ 
. ผูถื้อหุ้นทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน           

ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 
. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้น           

ใบประจาต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ 
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั……………………………………………..จากดั มหาชน  
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที…………… ในวนัที………………….………….....เวลา……..………น. 
ณ………………………………………………………..…………………………………………………………..หรือ
ทีจะพึงเลือนไปในวนัเวลาและสถานทีอืนดว้ย 
 
o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 
o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 
o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 
o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 
o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย                  ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 

อากร
แสตมป์ 

 บาท 
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�
o วาระท่ี.....................เร่ือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร�
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี�

o เห็นดว้ย���������������2���ไม่เห็นดว้ย����������������2  งดออกเสียง 
�
o วาระท่ี.....................เร่ือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร�
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี�

o เห็นดว้ย���������������2���ไม่เห็นดว้ย����������������2  งดออกเสียง 
�
o วาระท่ี.....................เร่ือง  เลือกตงักรรมการ (ต่อ)�

ช่ือกรรมการ.......................................................................................................�
o เห็นดว้ย���������������2���ไม่เห็นดว้ย�������������   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ.......................................................................................................�
o เห็นดว้ย���������������2���ไม่เห็นดว้ย����������   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ.......................................................................................................�
o เห็นดว้ย���������������2���ไม่เห็นดว้ย����������������   งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ.......................................................................................................�
o เห็นดว้ย���������������2�� ไม่เห็นดว้ย����������������2  งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.   
(แบบทีใช้เฉพาะกรณผีู้ถือหุ้นเป้นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือง กาหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ ฉบบัที พ.ศ.  

เขียนที........................................................…………..
วนัที.............เดือน...............................พ.ศ...............… 

 ขา้พเจา้.................….............................สัญชาติ..…….......อยูบ่า้นเลขที......................ถนน........................
ตาบล แขวง..............…….......อาเภอ เขต.........….........…....จงัหวดั......…..…..…..............รหัสไปรษณีย.์............…….
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกืจเป็นผูถื้อรับฝากและดูแลหุน้ ใหก้บั.........................................................................
ซึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั อาร์ ซี แอล จากดั (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทงัสินรวม..........................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง ดงันี 

       หุ้นสามญั...............................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................................เสียง 
       หุน้บุริมสิทธิ...........................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................................เสียง 

 ขอมอบฉันทะให้
.................................................……….........อาย.ุ....……...ปี อยูบ่า้นเลขที........….................................

ถนน...........…….......................ตาบล แขวง………………................อาเภอ เขต......….…...........จงัหวดั..............…......
รหัสไปรษณีย.์.......………..หรือ

.................................................……….........อาย.ุ..……...ปี อยูบ่า้นเลขที........…...................................
ถนน...........……............................ตาบล แขวง………………................อาเภอ เขต......….…...........จงัหวดั........….......
รหสัไปรษณีย.์.......………..หรือ

.................................................……….........อาย.ุ..……...ปี อยูบ่า้นเลขที........…...................................
ถนน...........……........................ตาบล แขวง………………................อาเภอ เขต......….…...........จงัหวดั............….......
รหัสไปรษณีย.์.......………..
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ   
ผูถื้อหุ้นครังที ในวนัที  เมษายน  เวลา .  น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชนั  เลขที /  อาคาร        
ปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และ
สถานทีอืนดว้ย 

 ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดงันี
o มอบฉนัทะตามจานวนหุน้ทงัหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
o มอบฉนัทะบางส่วน คือ

o หุ้นสามญั…………………….หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………เสียง
o หุ้นบุริมสิทธิ……………….....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้งัหมด.....................................เสียง

 ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดงันี

อากร
แสตมป์ 

 บาท 
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��������วาระเพือรับรอง 
o วาระที  เรือง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที  ซึงประชุมเมือวันที  มถุินายน  
o (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร�
o (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี�

o เห็นดว้ย..............เสียง    �����2�����ไม่เห็นดว้ย..............เสียง    �2���� งดออกเสียง.............เสียง  
�

�������วาระเพือทราบ 
วาระที  เรือง  รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  
วาระที  เรือง  รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจาปี  

�
วาระเพือพิจารณา 
o วาระที  เรือง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปีสินสุด  ธันวาคม  
o (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร�
o (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี�

o เห็นดว้ย..............เสียง    �����2�����ไม่เห็นดว้ย..............เสียง    �2�����งดออกเสียง.............เสียง  
�

o วาระที  เรือง พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรผลกาไรและการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
สินสุด  ธันวาคม   

o (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร�
o (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�

o เห็นดว้ย..............เสียง    �����2�����ไม่เห็นดว้ย..............เสียง    �2��� งดออกเสียง.............เสียง  
�

o วาระที  เรือง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการซึงออกตามวาระ 
o (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร�
o (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี�

o การแต่งตงักรรมการทงัชุด�
o เห็นดว้ย..............เสียง    �����2�����ไม่เห็นดว้ย..............เสียง    �2�����งดออกเสียง..............เสียง  
o การแต่งตงักรรมการรายบุคคล�
1. ดร.จาลอง อติกุล 
o เห็นดว้ย..............เสียง    �����2���� ไม่เห็นดว้ย..............เสียง    �2�����งดออกเสียง.............เสียง  
2. นายอมรศกัดิ นพรัมภา �
o เห็นดว้ย..............เสียง    �����2���� ไม่เห็นดว้ย..............เสียง    �2�����งดออกเสียง.............เสียง   
3. นายสุเทพ ตระนันทสิน�
o เห็นดว้ย..............เสียง    �����2���� ไม่เห็นดว้ย..............เสียง    �2�����งดออกเสียง.............เสียง   

�
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o วาระที 7 เรือง พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
o  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร
o (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี

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

การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนีให้
ถือวา่การลงคะแนนเสียงนนัไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น

 ในกรณีทีขา้พเจ ้าไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 
หรือ ในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้้างต ้น รวมถึงกรณีทีมีการ
แกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุก
ประการตามทีเห็นสมควร

กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกสียงตามทขีา้พเจา้
ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาเองทุกประการ

ลงชือ.............................................ผูม้อบฉันทะ
............................................

ลงชือ..............................................ผูรั้บมอบฉันทะ
............................................

ลงชือ.............................................ผูรั้บมอบฉันทะ
............................................

ลงชือ..............................................ผูรั้บมอบฉันทะ
............................................

หมายเหตุ 
. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใชเ้ฉพาะกรณีทีผูถื้อหุ้นทีปรากฎชือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตงั

ใหค้สัโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านนั
. หลกัฐานทีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ

 หนงัสือมอบอานาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน เป็นผูด้าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 หนังสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

. ผูถื้อหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล

. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีระบุไวข้า้งต ้น  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้น
ใบประจาต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั…………………………………………………..จ ากดั มหาชน  
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที……………. ในวนัที………………….………เวลา……..……………น. 
ณ……………………………………………………………………………………………………………หรือทีจะพึง
เลือนไปในวนัเวลาและสถานทีอืนดว้ย 
 
o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย..............เสียง              ไม่เห็นดว้ย..............เสียง          งดออกเสียง.............เสียง  
 
o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย..............เสียง              ไม่เห็นดว้ย..............เสียง          งดออกเสียง.............เสียง  
 
o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย..............เสียง              ไม่เห็นดว้ย..............เสียง          งดออกเสียง.............เสียง  
 
o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย..............เสียง              ไม่เห็นดว้ย..............เสียง          งดออกเสียง.............เสียง  
 
o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย..............เสียง              ไม่เห็นดว้ย..............เสียง          งดออกเสียง.............เสียง  
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o วาระที่.....................เร่ือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย..............เสียง              ไม่เห็นดว้ย..............เสียง          งดออกเสียง.............เสียง  
 
o วาระท่ี.....................เร่ือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย..............เสียง              ไม่เห็นดว้ย..............เสียง          งดออกเสียง.............เสียง  
 
o วาระท่ี.....................เร่ือง  เลือกตงักรรมการ (ต่อ) 

ช่ือกรรมการ....................................................................................................... 
o เห็นดว้ย..............เสียง              ไม่เห็นดว้ย..............เสียง          งดออกเสียง.............เสียง  

ช่ือกรรมการ....................................................................................................... 
o เห็นดว้ย..............เสียง              ไม่เห็นดว้ย..............เสียง          งดออกเสียง.............เสียง  

ช่ือกรรมการ....................................................................................................... 
o เห็นดว้ย..............เสียง              ไม่เห็นดว้ย..............เสียง          งดออกเสียง.............เสียง  

ช่ือกรรมการ....................................................................................................... 
o เห็นดว้ย..............เสียง              ไม่เห็นดว้ย..............เสียง          งดออกเสียง.............เสียง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บันทึก



บันทึก



ศูนยประชุมปญ
จธานี หองรัชดา ชั้น 2 

เลขที่ 127/2 อาคารปญ
จธานีทาวเวอร ถนนนนทร ชองนนทร  

ยานนาวา กรุงเทพ
มหานคร 10120 

(โทร. 02-2961096)


