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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำาป ครั้งที่ 43
ณ ศูนย์ประชุมปญจธานี หองรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปญจธานีทาวเวอร์

ถนนนนทร ชองนนทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.
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ท ีออ 004 / 2565  วนัที 18 มีนาคม 2565 
 
เรือง ค าบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที 43 บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 
เรียน      ท่านผูถื้อหุ้น 
สิงทีส่งมาดว้ย 1.   แบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564 ซึงรวมงบดุล ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564  

และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 
 2.   จุดเด่นทางการเงิน งบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 
 3.   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที 42 ซึงประชุมเมือวนัที 23 เมษายน 2564 
  (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 4.   ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 5.    นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับรอบปีบัญชี          

2562 - 2564 (เอกสำรแนบหมำยเลข 3) 
 6.   ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล พร้อมขอ้มลูเบืองตน้ของ

กรรมกำรทีครบก ำหนดตำมวำระ และไดรั้บกำรเสนอชือกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งใหม่  
  (เอกสำรแนบหมำยเลข 4) 
                           7.   ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อกำรเสนอแต่งตงัผูส้อบบญัชีและคำ่สอบบญัชี                              

 ปี 2564 - 2565 (เอกสำรแนบหมำยเลข 5) 
 8. กำรแกไ้ขเพมิเติมขอ้บงัคบัของบริษทั (เอกสำรแนบหมำยเลข 6) 
 9.    หนงัสือมอบฉันทะ   
 

 ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท อำร์ ซี แอล จ ำกัด (มหำชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นครังที 43 ณ 
ศูนย์ประชุมปัญจธำนี  ห้องรัชดำ  ชัน 2 เลขที 127/2 อำคำรปัญจธำนีทำวเวอร์  ถนนนนทรี  ช่องนนทรี ยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10120 ในวนัศุกร์ที 22 เมษำยน 2565 เวลำ 10.30 น. เพือพิจำรณำเรืองต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระ ดงัต่อไปนี 
 

วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังท่ี 42 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564   
(วาระเพ่ือรับรอง) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ครังที 42 ไดจ้ดัขึนเมือวนัที 23 เมษำยน 2564 โดยมีส ำเนำรำยงำน   
กำรประชุมตำมเอกสำรแนบหมำยเลข 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  ทีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว  ซึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ 2 สัปดำห์ภำยหลงักำรประชุมเสร็จสิน 

การลงมตอินุมัต ิ  คะแนนเสียงเกิน 1 ใน 2 ของผูถื้อหุ้นทีมำประชุมและออกเสียง 
 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 (วาระเพ่ือทราบ) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯในรอบปี  2564 ปรำกฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report 

ประจ ำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ทีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญในครังนี และ
เผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษทัฯประมำณปลำยเดือนมีนำคม 2565 

ความเห็นคณะกรรมการ  ทีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯในรอบปี 2564 
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วาระที 3  รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 (วาระเพือทราบ) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  หลกัเกณฑก์ำรจำ่ยค่ำตอบแทนกรรมกำรไดรั้บอนุมติัจำกทีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นครังที 26 และ

ครังที 39 เมือวนัที 29 เมษำยน 2548 และวนัที 27 เมษำยน 2561 ตำมลำดับ รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบหมำยเลข 2    

ความเห็นคณะกรรมการ  ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564 เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ทีได้รับอนุมตัิจำกผูถื้อหุ้นซึงได้
เปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ภำยใตหั้วขอ้ “กำรกำกบัดูแลกิจกำร” จึงเสนอ
ทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือทรำบ 

 

วาระที 4  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2564 (วาระเพือพิจารณา) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  งบดุลและบญัชีกำไรขำดทุนประจำปีสินสุด 31 ธันวำคม 2564 ปรำกฏอยู่ในหมวด “งบกำรเงิน” 

ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ซึงได้ผ่ำนกำรรับรองของผูส้อบบัญชีแล้ว และได้
จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญในครังนี 

ความเห็นคณะกรรมการ  ทีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติังบดุลและบญัชีกำไรขำดทุนประจำปีสินสุดวนัที 31 ธันวำคม 
2564 ซึงไดผ้่ำนกำรรับรองของผูส้อบบญัชีแลว้ 

การลงมตอินุมัต ิ    เหมือนวำระที 1 
 

วาระที 5  พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2564 (วาระเพือพิจารณา) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ในปี 2564 บริษทัฯ มีผลกำรดำเนินงำนกำไรสุทธิ 17,973 ลำ้นบำท 
ความเห็นคณะกรรมการ   ทีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปีสินสุด 

31 ธันวำคม 2564 ในอตัรำหุ้นละ 6 บำท สำหรับหุ้นสำมญัจำนวน 828,750,000 หุ้นรวมเป็น
เงินทังสิน 4,972,500,000 บำท โดยทีบริษทัได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลครังที 1 สำหรับ        
ผลกำรดำเนินงำน 1 มกรำคม - 30 มิถุนำยน 2564 และกำไรสะสม ในวนัที 10 กนัยำยน 2564 
ในอัตรำหุ้นละ 1.50 บำท เป็นจำนวนเงิน 1,243,125,000 บำท และ ครังที 2 สำหรับผลกำร
ดำเนินงำน 1 มกรำคม - 30 กนัยำยน 2564 ในวนัที 3 ธันวำคม 2564 ในอตัรำหุ้นละ 1.50 บำท 
เป็นจำนวนเงิน 1,243,125,000 บำท สำหรับหุ้นสำมญัจำนวน  828,750,000 หุ้น และบริษทัฯจะ
จ่ำยเงินปันผลส่วนทเีหลืออีกหุ้นละ 3 บำท เป็นจำนวนเงิน 2,486,250,000 บำทโดยจ่ำยจำก 
(1)  กำไรสุทธิของกิจกำรส่วนทีได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

(BOI) อตัรำ 0.25 บำท 
(2)  กำไรสุทธิของกิจกำรทีไดรั้บยกเวน้ภำษีตำมพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวล

รัษฎำกรว่ำดว้ยกำรยกเวน้รัษฎำกร (ฉบบัที314) พ.ศ. 2540 อตัรำ 0.15 บำท 
(3)  เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรทีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนำมำรวมคำนวณเป็นรำยได้ เพือ

เสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ดงันนั ผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถขอเครดิตภำษีได ้อตัรำ 2.60 บำท 
โดยกำหนดรำยชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที 24 มีนำคม 2565 และ
กำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที 20 พฤษภำคม 2565 ทังนี กำรให้สิทธิดังกล่ำวยงัมีควำมไม่
แน่นอน เนืองจำกตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกทีประชุมผูถื้อหุ้นวนัที 22 เมษำยน 2565 ซึงเป็นไป
ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในเอกสำรแนบหมำยเลข 3 

การลงมตอินุมัต ิ  เหมือนวำระที 1 
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วาระที 6  พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการซึงออกตามวาระ (วาระเพือพิจารณา) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ในปี 2565 นี มีกรรมกำรทีครบก ำหนดออกตำมวำระตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯจ ำนวน 3 ท่ำน 

ไดแ้ก่ 
1. นำยกวั ฮอค เอง  กรรมกำร 
2. นำงอำภำวดี มีคุณเอียม  กรรมกำรอิสระ 
3. นำยชำลี ชู   กรรมกำร 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษทัฯ เสนอกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ให้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระ ดงันี 
1. นำยกวั ฮอค เอง  กรรมกำร 
2. นำงอำภำวดี มีคุณเอียม กรรมกำรอิสระ 
3. นำยชำลี ชู   กรรมกำร 
(ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล พร้อมขอ้มูลเบืองตน้
ของกรรมกำรทีออกตำมวำระและทีไดรั้บกำรเสนอชือกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ มีรำยละเอียด
ตำมเอกสำรแนบหมำยเลข 4) 

การลงมติอนุมัต ิ  ลงมติรำยบุคคล และคะแนนเสียงเกิน 1 ใน 2 ของผูถื้อหุ้นทีมำประชุมและออกเสียง 
 

วาระที 7  พจิารณาแต่งตงัผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี (วาระเพือพิจารณา) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ทีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นครังที 42 วันที 23 เมษำยน 2564 ไดมี้มติแต่งตงั นำยชัยยุทธ องัศุวิทยำ 

(ลงนำมเป็นปีที 4) ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขที 3885 หรือนำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญำตเลขที 4563 หรือนำงสำวดรณี สมก ำเนิด ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที 5007 หรือ
นำงสำวจำรุณี น่วมแม ่ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท ี5596 จำก ส ำนกังำน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส ำหรับระยะเวลำตงัแตว่นัที 1 มกรำคม 2564 ถึงวนัที  31 ธันวำคม 
2564 โดยคนใดคนหนึงในสีคนดังกล่ำว เป็นผูล้งนำมรับรองงบกำรเงินของบริษทัฯ ในนำม
ของส ำนักงำน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรับปี 2564 เป็นจ ำนวน 
1,500,000.00 บำท  

ความเห็นคณะกรรมการ  ทีประชุมผูถื้อหุน้สมควรแต่งตงันำงณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที 4563 
(ลงนำมเป็นปีที 1) หรือนำงสำวดรณี สมก ำเนิด ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที 5007 หรือนำงสำว
จำรุณี น่วมแม ่ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที 5596 หรือนำยศิรเมศร์ อคัรโชติกุลนนัท์ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญำตเลขที 11821 จำก ส ำนักงำน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 
ส ำหรับระยะเวลำตงัแต่วนัที 1 มกรำคม 2565 ถึงวนัที 31 ธันวำคม 2564 โดยคนใดคนหนึงในสีคน
ดงักล่ำว เป็นผูล้งนำมรับรองงบกำรเงินของบริษทัฯในนำมของส ำนักงำน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
และก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรับปี 2565 เป็นจ ำนวน 1,630,000.00 บำท ซึงเพิมขึนจำกปี 2564 
จ ำนวน  130,000.00 บำท (ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบพร้อมค่ำสอบบญัชีมี
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบหมำยเลข 5) 

การลงมตอินุมัต ิ  เหมือนวำระที 1 
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วาระท่ี 8  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบัของบริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รำยละเอียดปรำกฎในเอกสำรแนบหมำยเลข 6 
ความเห็นคณะกรรมการ  ทีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้สมควรอนุมติักำรแกไ้ขเพมิเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ในส่วนทีเกียวขอ้ง

กบักำรซือหุ้นคนื� 

การลงมตอินุมัต ิ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นทีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง   
 
 จึงเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุมตำมวนั เวลำ และสถำนทีดงักล่ำวขำ้งต้น และโปรดน ำใบลงทะเบียนทมีี
บำร์โค้ดมำส ำหรับลงทะเบียน หำกท่ำนจะมอบฉันทะให้ผูอื้นไปประชุมและออกเสียงแทน  โปรดลงนำมในหนังสือ    
มอบฉนัทะทีไดแ้นบมำพร้อมนีและยนืต่อบริษทัฯก่อนเขำ้ร่วมประชุม เพือใหก้ำรลงทะเบียนแลว้เสร็จและสำมำรถเริมกำร
ประชุมได้ตำมก ำหนด ขอให้ผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้นหลำยรำยไปถึงสถำนทีประชุมเร็วขึนเพือควำมสะดวกในกำร
ตรวจสอบหลกัฐำนต่ำงๆ 
 หำกท่ำนผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯไปประชุมและออกเสียงแทน บริษทัฯ 
ก ำหนดให้ นำยอมรศกัดิ นพรัมภำ นำยวิเศษ จูภิบำล และนำงอำภำวดี มีคุณเอียม เป็นผูรั้บมอบฉันทะ โปรดลงนำมใน
หนงัสือมอบฉนัทะทีไดแ้นบมำพร้อมนีและส่งคืนบริษทัฯ เพือใหถึ้งบริษทัฯก่อนวนัประชุม 1 วนั 
 

 ผูถื้อหุ้นสำมำรถลงทะเบียน และยืนเอกสำร หรือหลกัฐำนเพือกำรตรวจสอบ ณ สถำนทีประชุมไดต้งัแต่เวลำ 
08.30 น. ของวนัที 22 เมษำยน 2565 เป็นตน้ไป อนึง บริษทัฯก ำหนดรำยชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น 
ครังที 43 ในวนัที 24 มีนำคม 2565 (Record Date)  
 

 ส ำหรับผูถื้อหุ้นทีประสงคจ์ะรับแบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564  เป็นรูปเล่ม สำมำรถแจง้ควำมประสงคไ์ด้
ทีงำนเลขำนุกำรบริษทัฯ โทรศพัท ์02-2961076 หรือ e-mail: company.secretary@rclgroup.com 
 
 
  ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                โดยค าสั่งคณะกรรมการ 
                                                                   
 
 
                                                                                (นางสุพร อ านวยพรรณ) 
                                                                                      เลขานุการบริษทั 
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เฉพาะบ�ิ ัทฯ / COMPANY
(‘000 บาท / Baht)

2564
2021

เป ่�ยนแป ง
(�อย ะ)

% Change

2563
2020

เป ่�ยนแป ง
(�อย ะ)

% Change

2562
2019

éินทâัพá์ถาวâ Fixed Assets  6,274,350 9  5,738,293 (1)  5,790,775 
éินทâัพá์âวม Total Assets  16,431,281 17  14,050,911 11  12,691,569 
หนļąéินâวม Total Liabilities  7,903,792 (2)  7,766,762 (21)  6,434,043 
é่วนของÛø�ถือห้�น Shareholders' Equities  8,527,489 36  6,284,149 0  6,257,526 
âาáไÓ�จากกาâเÓินเâือ Freight Income  2,113,866 60  1,318,953 8  1,215,794 
âาáไÓ�âวม Total Income  6,091,596 303  1,512,462 19  1,266,986 
กำาไâขัąนÔ�น (จากกาâเÓินเâือ) Gross Profit (from freight income)  1,100,166 225  338,313 12  301,145 
กำาไâ/(ขาÓทน้)é้ท×ิé่วนทôĄเÚ็นของ 
Ûø�ถือห้�นบâิèัทใหĦ่

Net Profit / (Loss) attributable to 
equity holders of the parent

 4,287,753 8,188  51,732 117  (311,111)

กำาไâÔ่อห้�น(บาท) Earnings Per Share (Baht)  5.17 8,188  0.06 117  (0.38)
อัÔâาé่วนหนļąéินÔ่อé่วนของÛø�ถือห้�น Debt to Equity Ratio 0.93 1.24 1.03 
อัÔâาé่วนกำาไâé้ท×Ô่ิอé่วนของÛø�ถือห้�น Net Profit to Shareholders'Equity 50.28% 0.82% -4.97%
อัÔâาé่วนกำาไâéท้×ิÔ่อâาáไÓ�âวม Net Profit Margin 70.39% 3.42% -24.56%
âาคาÔามบัĦÊôÔ่อห้�น (บาท) Book Value Per Share  (Baht) 10.29 7.58 7.55 

จุดเดนทางกา�เงิน
Financial Highlights

16.7 17.5

38.9

(Billion baht)

  Company
  Group

18.0

1.7
0.5 0.1

(0.4) (0.5)(0.4)(0.3) (0.3)

4.3

(Billion baht)

  Company
  Group

1.20.9 1.3

11.7 12.3

16.7

1.5
8.1

2017 2018 2019 2020 2021

2017 2018 2019 2020 2021



หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหนุคร้ังท่ี 43
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)6

ก มบ�ิ ัทฯ / GROUP
('000 บาท / Baht)

2564
2021

เป ่�ยนแป ง
(�อย ะ)

% Change

2563
2020

เป ่�ยนแป ง
(�อย ะ)

% Change

2562
2019

éินทâัพá์ถาวâ Fixed Assets  20,256,039 66  12,187,587 (4)  12,751,518 
éินทâัพá์âวม Total Assets  38,713,283 115  17,989,309 6  17,037,585 
หนļąéินâวม Total Liabilities  12,800,221 (44)  8,915,477 7  9,632,216 
é่วนของÛø�ถือห้�น Shareholders' Equities  25,913,062 186  9,073,832 23  7,405,369 
âาáไÓ�จากกาâเÓินเâือ Freight Income  37,979,015 121  17,195,237 4  16,531,035 
âาáไÓ�âวม Total Income  38,910,104 123  17,463,377 5  16,709,378 
กำาไâขัąนÔ�น (จากกาâเÓินเâือ) Gross Profit (from freight income)  18,802,775 563  2,834,937 392  576,121 
กำาไâ/(ขาÓทน้) é้ท×éิ่วนทôĄเÚ็น 
ของÛø�ถือห้�นบâิèัทใหĦ่

Net Profit / (Loss) attributable to 
equity holders of the parent

 17,972,751 930  1,744,794 455  (491,747)

กำาไâÔ่อห้�น(บาท) Earnings Per Share (Baht)  21.69 930  2.11 455  (0.59)
อÔัâาé่วนหนļąéินÔ่อé่วนของÛø�ถือห้�น Debt to Equity Ratio 0.49 0.98 1.30 
อÔัâาé่วนกำาไâé้ท×ิÔ่อé่วนของÛø�ถือห้�น Net Profit to Shareholders'Equity 69.36% 19.23% -6.64%
อÔัâาé่วนกำาไâéท้×ิÔ่อâาáไÓ�âวม Net Profit Margin 46.19% 9.99% -2.94%
âาคาÔามบัĦÊôÔ่อห้�น (บาท) Book Value Per Share  (Baht) 31.27 10.95 8.94 

จุดเดนทางกา�เงิน
Financial Highlights
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  Company
  Group
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หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,750,257,909    2,586,632,794    278,397,589       189,523,357       
ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 4,497,003,671    2,193,974,935    59,500,121         7,883,137           
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (60,508,371)        (53,158,270)        -                      -                      
ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 4,436,495,300    2,140,816,665    59,500,121         7,883,137           
ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 และ 18 355,283,788       159,815,101       982,464,182       1,541,799,751    
เงินปันผลคา้งรับ 7 -                      -                      229,275,863       -                      
ลูกหนีอืน 18 396,505,030       288,104,850       50,251,840         276,716,019       
พสัดุคงเหลือ 553,607,709       187,424,587       17,871,634         16,741,640         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 6 1,693,928           -                      1,693,928           -                      
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 18 69,068,259         44,732,844         491,934              306,727              
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 15,562,911,923  5,407,526,841    1,619,947,091    2,032,970,631    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 11,349,759         10,205,725         -                      -                      
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 5,066,395           4,647,099           -                      -                      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 7 -                      -                      8,440,315,758    6,170,611,330    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.1 301,012,539       215,412,416       55,848,506         50,219,083         
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.2 151,486,403       66,831,951         -                      -                      
ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน 11,757,515         32,925,412         -                      -                      
ทีดินและอาคาร - สุทธิ 9.1, 12 และ 13 350,698,679       278,108,867       48,482,397         395,457              
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ 9.2 และ 13 15,159,610,025  10,415,571,959  6,220,496,916    5,728,030,536    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 10 4,745,730,660    1,493,905,741    5,370,824           9,866,889           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 11 1,674,991           6                         -                      -                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน
   - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์ 23.1 (ค) และ (ง) 2,403,514,350    56,139,338         38,551,212         56,139,338         
   - อืนๆ 21 8,469,895           8,033,187           2,267,840           2,677,341           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 23,150,371,211  12,581,781,701  14,811,333,453  12,017,939,974  
รวมสินทรัพย์ 26 38,713,283,134  17,989,308,542  16,431,280,544  14,050,910,605  

ณ วนัที  31 ธนัวาคม ณ วนัที  31 ธนัวาคม

งบแสดงฐานะกา�เงิน
บ�ิ ัท อา�์ ซ่ แอ จำากัด (มหาชน) แ ะบ�ิ ัทยอย
ณ วันทôĄ 31 ×ันวาคม 2564
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 12 -                      107,234,140       -                      -                      
เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 5,767,072,612    3,390,559,407    74,146,095         73,150,802         
เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 18 28,318,750         12,584,317         -                      -                      
เจา้หนีอืน
   - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 718,221,334       334,416,608       288,331,979       141,544,338       
   - เงินทดรองรับ 18 -                      1,055,040           6,937,552,833    4,977,994,422    
   - เจา้หนีค่าซือทรัพยสิ์น 153,018,246       61,165,357         42,898,133         31,411,659         
   - เจา้หนีกรมสรรพากร 144,646,514       11,121,013         109,641,232       3,634,576           
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนทีถึงก าหนดช าระภายในหนึงปี 13 351,843,417       1,210,573,502    209,117,400       1,031,771,150    
หนีสินตามสญัญาเช่า
   ส่วนทีถึงก าหนดช าระภายในหนึงปี 14 1,961,550,544    489,155,938       3,493,720           4,015,615           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,130,348           583,101              -                      -                      
หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 6 -                      7,101,899           -                      7,101,899           
หนีสินหมุนเวียนอืน 179,497,258       162,449,945       -                      -                      
รวมหนีสินหมุนเวียน 9,308,299,023    5,788,000,267    7,665,181,392    6,270,624,461    
หนีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูยื้มระยะยาว 
   - สุทธิจากส่วนทีถึงก าหนดช าระภายในหนึงปี 13 522,911,510       1,952,718,357    179,542,939       1,439,369,586    
หนีสินตามสญัญาเช่า
   - สุทธิจากส่วนทีถึงก าหนดช าระภายในหนึงปี 14 2,899,105,204    1,111,871,873    1,890,873           6,557,288           
หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 8,857,355           8,657,342           -                      -                      
ประมาณการหนีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 15 61,048,006         54,229,053         57,176,643         50,210,247         
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 3,491,922,075    3,127,476,625    238,610,455       1,496,137,121    
รวมหนีสิน 26 12,800,221,098  8,915,476,892    7,903,791,847    7,766,761,582    

ณ วนัที  31 ธนัวาคม ณ วนัที  31 ธนัวาคม

งบแสดงฐานะกา�เงิน (ตอ)
บ�ิ ัท อา�์ ซ่ แอ จำากัด (มหาชน) แ ะบ�ิ ัทยอย
ณ วันทôĄ 31 ×ันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหนุคร้ังที่ 43
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) 9

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
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 16 82,875,000         71,300,000         82,875,000         71,300,000         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 19,299,267,387  4,238,683,735    2,595,456,339    1,219,871,459    
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 711,805,051       (1,053,841,936)   37,443,171         (818,736,623)      
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 25,905,661,625  9,067,855,986    8,527,488,697    6,284,149,023    
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอ านาจควบคุม 7,400,411           5,975,664           -                      -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 25,913,062,036  9,073,831,650    8,527,488,697    6,284,149,023    
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 26 38,713,283,134  17,989,308,542  16,431,280,544  14,050,910,605  

ณ วนัที  31 ธนัวาคม ณ วนัที  31 ธนัวาคม

งบแสดงฐานะกา�เงิน (ตอ)
บ�ิ ัท อา�์ ซ่ แอ จำากัด (มหาชน) แ ะบ�ิ ัทยอย
ณ วันทôĄ 31 ×ันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหนุคร้ังท่ี 43
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)10

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้
รายได้จากการเดินเรือ 18 37,979,014,982  17,195,236,622       2,113,865,587    1,318,952,877    
รายได้อืน
      ก าไรจากอตัราแลกเปลียน 42,953,863         59,149,110              -                      12,214,450         
      เงินปันผลรับ 7 และ 8.1 -                      5,343,487                3,973,609,227    181,189,112       
      ก าไรจากการขายสินทรัพย์ 9.2 24,591,102         59,834,059              -                      -                      
      กลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 9.2 835,299,104       89,696,975              -                      -                      
      ดอกเบียรับ 5,527,456           2,904,653                2,707,344           105,156              
      อืนๆ 22,717,988         51,212,056              1,413,609           314                     
รวมรายได้ 38,910,104,495  17,463,376,962       6,091,595,767    1,512,461,909    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเดินเรือ 18 19,176,239,533  14,360,299,785       1,013,699,640    980,639,415       
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 18 1,688,555,593    1,134,983,219         648,146,824       353,144,740       
ค่าใช้จ่ายอืน - ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                      -                           106,859,349       -                      
รวมค่าใช้จ่าย 19 20,864,795,126  15,495,283,004       1,768,705,813    1,333,784,155    
ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน 18,045,309,369  1,968,093,958         4,322,889,954    178,677,754       
ตน้ทุนทางการเงิน (197,353,784)      (270,326,176)           (44,324,687)        (126,418,788)      
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 6 9,187,242           (526,503)                  9,187,242           (526,503)             
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า)
    ซึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 5 (1,861,350)          (4,224,741)               -                      -                      
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8.1 81,082,449         50,399,787              -                      -                      
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 8.2 58,819,112         10,467,885              -                      -                      
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 17,995,183,038  1,753,884,210         4,287,752,509    51,732,463         
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 21 (18,709,665)        (8,272,233)               -                      -                      
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 26 17,976,473,373  1,745,611,977         4,287,752,509    51,732,463         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี :
      ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 17,972,751,281  1,744,793,761         4,287,752,509    51,732,463         
      ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอ านาจควบคุม 3,722,092           818,216                   -                      -                      

17,976,473,373  1,745,611,977         4,287,752,509    51,732,463         
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน 2.18
       ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท) 21.687                2.105                       5.174                  0.062                  

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงน าหนัก (หุ้น) 828,750,000       828,750,000            828,750,000       828,750,000       

ส าหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2564

ส าหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม ส าหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกำาไ�ขาดทน
บ�ิ ัท อา�์ ซ่ แอ จำากัด (มหาชน) แ ะบ�ิ ัทยอย
éำาหâับÚีéิąนé้ÓวันทôĄ 31 ×ันวาคม 2564
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) 11 

 

เอกสารแนบหมายเลข 1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังท่ี 42 ประจ าปี 2564 
บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากัด (มหาชน) 

ประชุม ณ ศูนยป์ระชุมปัญจธำนี ห้องรัชดำ ชนั 2  
เลขที 127/2 อำคำรปัญจธำนีทำวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120  

วนัศุกร์ที 23 เมษำยน 2564 เวลำ 10.35 น. 
 

กรรมการบริษัทฯทีเข้าร่วมประชุม 
1. ดร. จ ำลอง อติกุล   กรรมกำรและประธำนกรรมกำร 
2. นำยสุเมธ ตนัธุวนิตย ์  กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
3. นำยสุเทพ ตระนนัทสิน  กรรมกำร 
4. นำยทวินโชค ตนัธุวนิตย ์  กรรมกำร 
5. นำยอมรศกัดิ นพรัมภำ  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /  

กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล 
6. นำยวิเศษ จูภิบำล   กรรมกำรอิสระ /  

ประธำนกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล / กรรมกำร
ตรวจสอบ 

7. นำงอำภำวดี มีคุณเอียม  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /   
กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล 
 

กรรมการบริษัทฯทไีม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายกวั ฮอค เอง   กรรมการ 
2. นายชาลี ชู   กรรมการ 

 

ผู้บริหาร 
1. นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์  กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายสุเทพ ตระนนัทสิน รองกรรมการผูจ้ดัการ (ปฏิบตัิการ) 
3. นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล  รองกรรมการผูจ้ดัการ (การเงินและบญัชีกลุ่มและสารสนเทศกลุ่ม) 
4. นายทวินโชค ตนัธุวนิตย ์  ผูอ้ านวยการอาวุโส (หัวหน้างานภูมิภาค, ปฏิบติัการ, ธุรกิจ) 

 

ผู้สอบบัญชีจากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
1. นายชยัยุทธ องัศุวิทยา  
2. นางณัฐสรัคร์ สโรชนนัทจี์น 

 

ส าหรับการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ ไดใ้ชโ้ปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของบริษทั โอเจ 
อินเตอร์เนชนัแนล จ ากดั 
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)12 

 

ผู้ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชุม 
1. โดยตนเอง 21 รำย ถือหุ้นรวม 74,318,476 หุ้น 
2. โดยมอบฉันทะ 94 รำย ถือหุ้นรวม 411,047,952 หุ้น 

รวมผูถื้อหุ้นทีเขำ้ร่วมประชุมทงัสิน 115 รำย ถือหุ้นรวม 485,366,428 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.56 ของจ ำนวนหุ้น   
ทีจ ำหน่ำยไดท้งัหมด จ ำนวน 828,750,000 หุ้น ครบองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

หมำยเหตุ: หลงัเปิดกำรประชุม มีผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมเพิมเติม เมือเสร็จสินกำรประชุม มีผูถื้อหุ้น
เขำ้ร่วมประชุมรวม 120 รำย ถือหุ้นรวม 485,641,378 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.59 ของจ ำนวนหุน้ทงัหมด 

 

 ทงันี สัดส่วนของกรรมการทีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 77.78 
 

ก่อนเริมกำรประชุมนำงสำวเบญจมำพร รักษพงษ์ได้ชีแจงให้ผูถื้อหุ้นทรำบถึงมำตรกำร ระเบียบ ขันตอน 
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 วิธีกำรและขนัตอนในกำรลงมติในแต่ละวำระของกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น 
โดย ดร. จ ำลอง อติกุล ขอฉันทำมติจำกทีประชุมให้เฉพำะผูที้คดัคำ้นหรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือแสดงตนและมอบบตัร
ลงคะแนนในแต่ละวำระให้เจ้ำหน้ำทีเพือนับคะแนน ทงันี เพือควำมรวดเร็วในกำรนับคะแนน และสรุปมติในแต่ละวำระ
กำรประชุม ผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระจะปรำกฏทีจอดำ้นหน้ำห้องประชุม และนำงสำวเบญจมำพร รักษพงษไ์ดแ้นะน ำ
กรรมกำรบริษทัฯ รวมทงัตวัแทนผูส้อบบญัชีทีเขำ้ร่วมประชุม ตำมรำยชือดงักล่ำวขำ้งตน้ต่อผูถื้อหุ้น จำกนนั ดร.จ ำลอง อติกุล 
ไดด้ ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดงัต่อไปนี 

 

เริมประชุมเวลา 10.35 น. 
 

วาระที 1: พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 41 ซึงประชุมเมือวันที 4 มิถุนายน 2563 
 

ดร.จ  ำลอง อติกุล ขอใหที้ประชุมพจิำรณำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ครังที 41 ประจ ำปี 2563 ซึงประชุม
เมือวนัที 4 มิถุนำยน 2563 ปรำกฏรำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมทีได้ส่งให้ผูถื้อหุ้นพิจำรณำล่วงหน้ำพร้อม         
ค ำบอกกล่ำวเรียกประชุม รำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษทัฯ แลว้ตงัแต่เดือนมิถุนำยน 2563 และ
ถำมว่ำมีผูใ้ดประสงคจ์ะขอแกไ้ขรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว ไม่มีผูถื้อหุ้นขอแกไ้ข  

 

เมือจบรำยงำนแลว้  ดร.จ ำลอง อติกุล ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซักถำม   
ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถำม 

 

มตทิปีระชุม ผู้ถือหุ้นจ านวน 116 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 485,620,628 เสียง 
เห็นด้วย� 483,056,828� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 100.00�
ไม่เห็นด้วย� 0� เสียง� คิดเป็นร้อยละ�     0.00�
งดออกเสียง� 2,563,800� เสียง� คิดเป็นร้อยละ�     -�
บัตรเสีย� 0� เสียง� คิดเป็นร้อยละ�     0.00�

   

 ทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ครังที 41 ประจ ำปี 2563 
ประชุมเมือวนัพฤหัสบดีที 4 มิถุนำยน 2563 
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วาระท่ี 2: รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563 
�

นำงสำวนำถฤดี รุ่งเรืองผล รำยงำนผลประกอบกำรของกลุ่มบริษทัฯ ว่ำในปี 2563 บริษทัฯ มีปริมำณกำรยกตู ้
2,045,000 ตู ้ลดลงจำกปี 2562 ร้อยละ 6 โดย สำยธุรกิจ SOC มีปริมำณยกตู ้814,000 ตู ้ลดลงร้อยละ 11 สำยธุรกิจ COC มี
ปริมำณยกตู ้1,231,000 ตู ้ลดลงร้อยละ 3 ขณะที utilization เพิมขนึจำกร้อยละ 126 เป็นร้อยละ 134 

ในปี 2563 บริษทัฯ มีผลก ำไรก่อนภำษี 1,754 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2562 ซึงมีผลขำดทุน 482 ลำ้นบำท โดย
สำเหตุทีท ำให้บริษทัฯมีผลก ำไรมำกขึนอย่ำงมีนัยส ำคญัคือ ต้นทุนกำรด ำเนินงำนลดลง 1,595 ล้ำนบำท มำจำกต้นทุน
น ำมนัทีลดลง 753 ล้ำนบำท อีกสำเหตุคือรำยได้จำกค่ำ freight เพิมขึน 664 ล้ำนบำท ผลจำกรำยได้ต่อตูเ้พิมขึนและ
ค่ำใชจ้่ำยต่อตูล้ดลง ท ำให้บริษทัฯมี gross margin ร้อยละ 15 เทียบกบัปีทีแลว้ทีมี gross margin อยู่ทีร้อยละ 3  

ในส่วนของต้นทุนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2563 ต้นทุนทีสูงทีสุดคือ  Loading / Discharge หรือ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรยกตู ้คิดเป็นร้อยละ 39  ตน้ทุนคำ่น ำมนัคิดเป็นร้อยละ 19 ตน้ทุนเกียวกบักำรบริหำรจดักำรกองเรือคิดเป็น
ร้อยละ 20 ตน้ทุนเกียวกบัตูค้อนเทนเนอร์อยู่ทีร้อยละ 7 และตน้ทุน Cargo Handling Charge คิดเป็นร้อยละ 16 
 

 คุณทวินโชค ตนัธุวนิตย ์รำยงำนเกียวกับภำพรวมในปี 2563 และกำรคำดกำรณ์ในปี 2564 ว่ำ จำกสถำนกำรณ์
กำรระบำดของ COVID-19 ในปีทีผ่ำนมำ ได้ผลกัดันให้บำงธุรกิจหำยไป ในขณะทีบำงธุรกิจเกิดขึนมำ ในส่วนของธุรกิจ 
shipping กล่ำวไดว่้ำผลกัให ้cycle ของธุรกิจกลบัมำเร็วขึนกวำ่คำดกำรณ์ไว ้นอกจำกนี ยงัส่งผลให้บริษทัฯตระหนักในเรือง
ควำมปลอดภัยของพนักงำนในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  มำกขึน รวมถึงเป็นโอกำสให้เรำได้ฝึกกำรปรับตัวให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ และให้บริษัทฯ สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงสะดุดน้อยทีสุด ผลจำก COVID-19 ท ำให้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ 
Global container throughput impact จะติดลบร้อยละ 1 - 3 

 ในปี 2563 ช่วงมกรำคมถึงมีนำคม เป็นช่วงทีมีกำรระบำดของ COVID-19 อย่ำงหนักในจีน จะเห็นไดว้ำ่เรือเริม
มีกำรทิงสมอ แต่ขณะเดียวกันค่ำ freight ในช่วงเวลำดังกล่ำวกลับคงที ต่อมำในช่วงกลำงปีแนวโน้มของเรือทิงสมอลดลง 
เนืองจำกมีกำรขนส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศมำกขึน  ค่ำ freight ค่อยๆ สูงขึน จนเมือมีกำรเรือทิงสมอกลบัมำใช้งำนมำกขึน     
ค่ำ freight ก็ขยบัตวัสูงขึนไปอีก ในขณะเดียวกนัรำคำน ำมนัก็ตกลงมำก ทกุสำยเรือต่ำงไดผ้ลประโยชน์ตรงนี รวมถึง RCL 

จำก GDP Growth and Forecasts คำดกำรณ์ปี 2563 ติดลบร้อยละ 3.5 ขณะทีปี 2564 คำดกำรณ์กำรเติบโดที
ร้อยละ 5.5 แตท่งันีเป็นกำรคำดกำรณ์ก่อนเกิดกำรระบำดรอบใหม่ของ COVID-19 ในหลำยประเทศ โดยจีนและอินเดีย ซึง
เป็นตลำดทีบริษัทฯ เข้ำไปด ำเนินธุรกิจ มีกำรคำดกำรณ์ GDP Growth and Forecasts ในปี 2564 อยู่ทีร้อยละ 8 และ 11 
ตำมล ำดบั ถือว่ำเปอร์เซ็นตที์จะ recover กลบัมำมีแนวโน้มค่อนขำ้งสูง 

สิงทีจะเกิดขึนในปี 2564 คือ มีกำรซือสินคำ้มำสต๊อกในแต่ละประเทศมำกขึน หลำยบริษทัฯ จะเริมมีสินคำ้
ในสต๊อกมำกขึน นนัก็เป็นจุดบวกใหก้บักำรขนส่งระหวำ่งประเทศดีขึน แต่ในกรณีของ service consumption อำจตอ้งใช้
เวลำกว่ำจะกลบัมำสู่ภำวะปกติ  

ควำมเสียงในปี 2564 คือ ควำมล่ำช้ำในกำรให้วคัซีนและกำรกลบัมำระบำดรอบใหม่ของ COVID-19  นอกจำกนี  
อำจเกิด port congestion ในหลำยๆ ที รวมถึงเรือจะเริมเร่งกำรวิงให้เร็วขึน เพรำะทุกคนเห็นว่ำเรือ turn เร็วขึนจะดีกว่ำ 
นอกจำกนีธุรกิจขนำดเลก็หลำยธุรกิจอำจปิดเป็นกำรถำวร ซึงเรำตอ้งจบัตำมองวำ่เหล่ำนีจะส่งผลกระทบมำกน้อยแค่ไหน 

ในส่วนของ Container Freight & Charter Rate Indices จะเห็นจำกเส้นกรำฟว่ำ เมือมีปัญหำเรืองเรือไปขวำง
คลองสุเอช ค่ำ freight แสดงแนวโน้มสูงขึน โดยค่ำเช่ำเรือก็แสดงแนวโน้มสูงขึนเช่นกนั และในส่วนของกรำฟทีแสดง
รำคำน ำมนั Singapore Bunker Price แสดงให้เห็นว่ำรำคำน ำมนัมีแนวโน้มเพิมขึนต่อเนือง และผลจำกเหตุกำรณ์เรือขวำง
คลองสุเอช ท ำให้มีเรือล่ำชำ้รอขำ้มคลองตลอดระยะเวลำ 6 วนั จ ำนวน 300 ล ำ ส่งผลให้เรือมีควำมล่ำชำ้ในกำรเขำ้เทียบท่ำ 
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โดยเทียบท่ำในยุโรปล่ำชำ้ 9 วนั และเทียบท่ำในอเมริกำล่ำชำ้ 13 วนั สถำนกำรณ์ดงักล่ำวจะเป็นอยู่อีกประมำณ 2-3 เดือน
จนกว่ำจะถึงประมำณเดือนมิถุนำยน 

ในส่วนของบริษทัฯ มีทงัเรือของตนเองและเรือเช่ำ ในส่วนซึงในส่วนของเรือทีมีของตนเอง มีหลำยขนำด 
ท ำใหบ้ริษทัฯไมต่อ้งแบกรับควำมเสียงในส่วนของค่ำเช่ำเรือทีสูงขึนมำก ส่วนเรือทีบริษทัฯเช่ำเป็นเรือขนำดใหญ่ บริษทัฯ 
ไดมี้กำรบริหำรจดักำรควำมเสียงโดยซือมำใชเ้อง เพรำะฉะนนั จึงไม่จ ำเป็นตอ้งเช่ำในรำคำทสูีง 

ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯยงัคงเป็นไปในทิศทำงเดิม โดยปัจจยัภำยนอกเห็นไดจ้ำก ในขณะนี RCEP 
ก ำลงัมำ บริษทัฯน่ำจะไดป้ระโยชน์จำก RCEP รวมถึงตลำดในจีนทีเติบโตค่อนขำ้งเร็ว และบริษทัฯยงัเชือมนัในตลำดอินเดีย
ว่ำในระยะกลำงและระยะยำว อินเดียยงัมีศกัยภำพ รวมถึงผลจำก COVID-19 อเมริกำจะมีกำรอดัฉีดเงินจ ำนวนมหำศำล     
เขำ้ไปในระบบเพือด ำเนินกำรในเรืองดังกล่ำว และกำรฟืนตวัอยำ่งรวดเร็วของยโุรป ทงัสองปัจจยัหลงันี จะเป็นแรงหนุนให้
มีกำรใชสิ้นคำ้ และมีกำรเติบโตอย่ำงมีนยัส ำคญั 

ส ำหรับด ำเนินกำรภำยในของบริษัทฯ  จะมีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในส่วนกำรจัดกำรด้ำนค่ำใช้จ่ำย 
พิจำรณำควำมตอ้งกำรของลูกคำ้มำกขึน มี e-service มำกขึน เน้น Digitalization  นอกจำกนี บริษทัฯยงัจัดกำรในส่วนของ 
Asset Balancing ดงัทีหลำยท่ำนคงไดท้รำบข่ำว บริษทัฯซือเรือขนำดใหญ่ขึนเขำ้มำในกองเรือ นีคือ 1 ใน action ทีบริษทัฯ 
พยำยำม balance ในส่วนของ asset class  และสิงทีส ำคญัทีสุดคือบริษทัฯปฏิบติัตำมกฎ กติกำ ของ UN ทงัในส่วนของ IMO 
คือ Low Sulphur ซึงบริษทัฯปฏิบติัตำมอย่ำงครบถว้น และในส่วนของ Ballast water กำรติดเครืองกรองน ำอบัเฉำเรือ บริษทั
ฯก็ปฏิบติัตำมอย่ำงครบถว้นเช่นกนั สิงทีจะด ำเนินกำรต่อไปคือเรืองของ Decarbon / alternative fuel ซึงไดมี้กำรก ำหนดไว้
ว่ำอีก 30 ปีจำกนี ค่ำ carbon ตอ้งเป็น 0% แตข่ณะนียงัไมมี่ควำมแน่ชดัวำ่จะใชพ้ลงังำนชนิดไหน และนีเป็นเหตุผลทีบริษทัฯ
ซือเรือมือสอง แทนกำรสงัต่อเรือใหม่ 

 

เมือจบกำรรำยงำนแลว้ ดร.จ ำลอง อติกุล ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถำม โดยมีผูถื้อหุ้นถำมค ำถำม และ
กรรมกำรไดชี้แจงดงัต่อไปนี 

 

นำยเจษฎำ แกว้ขำว ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตนเอง 
ค ำถำม:  สินปี 2563 RCL มี capacity กี TEU  เป็น capacity จำกกำรเช่ำเรือกี TEU หลังจำกซือเรือเก่ำเพิมในช่วง     

ไตรมำส 1 ปี 2564  RCL มี capacity ทงัหมดกี TEU และเป็น capacity ของเรือเช่ำกี TEU 

ตอบ:  ปกติ operating fleet ของบริษทัฯ ร้อยละ 50 เป็นเรือของเรำเอง อีกร้อยละ 50 เป็นเรือเช่ำ แต่เนืองจำกเรำเห็น
แนวโน้มว่ำค่ำเช่ำเรือแพงขึนเรือยๆ บริษทัฯ จึงมีแผนทีจะเอำเรือให้เช่ำกลบัเขำ้มำใช้เอง บวกกบัซือเรือมือ
สองทีเป็นขนำดทีบริษทัฯ ยงัไม่มีเขำ้มำใช้งำนแทนที ตอนนีบริษทัฯ มีเรือเช่ำประมำณร้อยละ 20 แต่สินปี 
impact น่ำจะเหลือร้อยละ 10 

 

นำยกิตติพงษ ์ก ำธรเจริญ ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตนเอง 
ค ำถำม:� ช่วงทีคำ่ระวำงสูงจะสูงแบบนีอีกนำนเทำ่ไหร่  บริษทัฯมีวิธีบริหำรควำมเสียงอย่ำงไร และจะมี diversify ไป

ธุรกิจทีเกียวขอ้งหรือธุรกิจอืนหรือไม่   �
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ตอบ:� จำกทีได้น ำเสนอ จะเห็นว่ำเส้นกรำฟลง แล้วก็ขึน แต่ทงันีในปีทีแล้ว ช่วงเกิด COVID-19 แรกๆ หลำย
ประเทศ lockdown สิงทีสำยเรือท ำคอื manage capacity คือถำ้ freight มีแนวโน้มไม่ดี สิงทีสำยเรือท ำคือตอ้ง
ทิงสมอเรือ เพอืให้ค่ำ freight ไม่ตกจนเกินไป แต่ค่ำ freight ทุกวนันีมองว่ำรำคำสูงเกินไป จะให้คำดหวงัว่ำ
จะสูงแบบนีไปทงัปีคงไม่ใช่ แต่ครึงปีแรกน่ำจะยงัไดแ้ละอำจจะไปถึงไตรมำสที 3  
     ในเรืองของ diversify ท ำธุรกิจอืน บริษทัฯ ยงัคงท ำเกียวกับกำรขนส่ง เน้น logistic activity มำกขึน และยงัคง
มองหำโอกำสในจีนและอินเดียมำกขึน เพรำะเรำเชือว่ำอินเดีย อำเซียน และจีน จะเป็นเสำหลกัส ำคญัในภูมิภำคนี�

   ไม่มีผูถื้อหุน้ซักถำมเพิมเติม   
ทีประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯในรอบปี 2563 

    

วาระที 3: รับทราบค่าตอบแทนกรรมการฯประจ าปี 2563 
 

ดร.จ ำลอง อติกุล รำยงำนว่ำในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ  ำปี  2563 คณะกรรมกำรบริษัทฯมีจ ำนวน          
9 คน กรรมกำรบริษทัฯ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล ไดป้ฏิบติัหน้ำที
ตลอดปี 2563 สมควรไดรั้บค่ำตอบแทนมำตรฐำนรำยปี รวมทงัสิน 5.95 ลำ้นบำท และไดรั้บค่ำตอบแทนเพิมเติมร้อยละ 
0.5 ของก ำไรส่วนทีเกิน 1,000 ล้ำนบำทแรก เป็นจ ำนวนเงิน 3.728 ล้ำนบำท เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ทีได้รับอนุมตัิจำกที
ประชุมผูถื้อหุ้น ครังที 26 และครังที 39 เมือวนัที 29 เมษำยน 2548 และวนัที 27 เมษำยน 2561 ตำมรำยละเอียดในเอกสำร
แนบหมำยเลข 2 ซึงไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำพร้อมกับค ำบอกกล่ำวเรียกประชุม และไดเ้ปิดเผยค่ำตอบแทนกรรมกำรฯ 
เป็นรำยบุคคลในรำยงำนประจ ำปี 2563 ภำยใตหั้วขอ้ “กำรก ำกบัดูแลกิจกำร”     

 

คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล ได้พิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรฯ 
เปรียบเทียบกบัผลส ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรฯ ประจ ำปี 2556 ทีไดด้  ำเนินกำรส ำรวจโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย และมีควำมเห็นว่ำค่ำตอบแทนมำตรฐำนตำมทีไดรั้บอนุมติัเมือปี 2548 เป็นจ ำนวนทีเหมำะสมหำกเทียบกบัควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และขอบเขตควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริษทัฯ ทงันี กรรมกำร อำร์ ซี แอล ไดรั้บค่ำตอบแทนมำตรฐำน 
หรือค่ำตอบแทนประจ ำเป็นรำยปีเพียงอย่ำงเดียว และเป็นรำยปีหลังจำกบริษัทฯรำยงำนผลประกอบกำรต่อผูถื้อหุ้นแล้ว 
กรรมกำรบริษทัฯ และกรรมกำรชุดยอ่ยไม่ไดรั้บเบียประชุม นอกจำกค่ำตอบแทนประจ ำรำยปี คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนด
ค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำลมิไดพิ้จำรณำเสนอสิทธิประโยชน์อืนๆเพิมเติมใหก้บักรรมกำรบริษทัฯ 

 

เมือจบกำรรำยงำนแลว้ ดร.จ ำลอง อติกุล ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถำม  
ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถำม 

 

ทีประชุมรับทรำบรำยงำนค่ำตอบแทนกรรมกำรฯประจ ำปี 2563 
 

วาระที 4: พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 
 

 ดร.จ ำลอง อติกุล ขอให้ทีประชุมพิจำรณำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี สินสุดวนัที 31 ธันวำคม 
2563 ทีผ่ำนกำรรับรองของผูส้อบบญัชี และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นไดพ้ิจำรณำล่วงหน้ำ ในหมวด “งบกำรเงิน” ของรำยงำน
ประจ ำปี 2563 ซึงส่งพร้อมให้กบัค ำบอกกล่ำวเรียกประชุม และเปิดโอกำสให้ผูป้ระชุมซักถำม  
 มีผูถื้อหุ้นถำมค ำถำม และกรรมกำรไดชี้แจงดงัต่อไปนี 
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นำงสำวนำรี แซ่ลี ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตนเอง 
ค ำถำม:� จำกงบกำรเงินรวม งบก ำไรขำดทุนหน้ำที 8   

ขอ้ 1. รำยไดอื้นๆ ปี 2563 จ ำนวน 51.2 ลำ้นบำท เพิมขนึจำกปี 2562 จ ำนวน 20 ลำ้นบำท เกิดจำกสำเหตุอะไร   
ขอ้ 2. ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรปี 2563 เพิมขนึจำกปี 2562 จ ำนวน 200 ลำ้นบำท มำจำกสำเหตุอะไร�

ตอบ:� ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรทีเพิมขึน ส่วนหนึงเนืองจำกโบนัสพนักงำน เนืองจำกเรำมีก ำไรในปี 2563 จึงมีกำรจ่ำย
โบนสัพนกังำน ส่วนรำยไดที้เพิมขนึ เนืองจำกว่ำเมือเกิด COVID-19 ในส่วนของงบกำรเงินรวม เรำม ีsubsidize 
ส่วนหนึงมำจำกรัฐบำลสิงคโปร์ รัฐบำลฮ่องกง ท ำใหมี้รำยไดอื้นสูงขึน�

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซักถำมเพิมเติม 
 

มตทิปีระชุม ผู้ถือหุ้นจ านวน 118 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 485,622,128 เสียง 
 เห็นด้วย� 485,340,528� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 100.00�
ไม่เห็นด้วย� 0� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 0.00�
งดออกเสียง� 281,600� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� -�
บัตรเสีย� 0� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 0.00�

 

 ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  อนุมัติงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปีสินสุดวันที               
31 ธันวำคม 2563 
 

วาระที 5: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีสินสุด           
31 ธันวาคม 2563 
 

ดร.จ ำลอง อติกุล อำ้งถึงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2563 ทีไดแ้จง้ให้ทีประชุมทรำบแลว้ในวำระที 
2 ซึงบริษทัฯ มีก ำไรสุทธิ 1,745 ล้ำนบำท ทีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครังที 2 / 2564 เมือวนัที 25 กุมภำพนัธ์ 2564     
ไดมี้มติให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ  ำปี สินสุดวนัที 31 ธันวำคม 2563 โดยให้เสนอทีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจำรณำจ่ำยเงินปันผล หุ้นละ 0.50 บำท จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 และก ำไรสะสม ส ำหรับหุ้นสำมัญจ ำนวน 
828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทงัสิน 414,375,000 บำท โดยก ำหนดรำยชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record 
Date) ในวนัที 25 มีนำคม 2564 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัที 21 พฤษภำคม 2564 และทีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
ครังที 3 / 2564 เมือวนัที 10 มีนำคม 2564 ได้มีมติให้เสนอต่อทีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำกำรจัดสรรผลก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหนึง จ ำนวน 5,000,000 บำท เป็นทุนส ำรองตำมทีกฎหมำยก ำหนด ทงันี นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลและ
ขอ้มูลกำรจ่ำยเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2561-2563 แสดงไวใ้นเอกสำรแนบหมำยเลข 3 ซึงส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำพร้อมค ำ
บอกกล่ำวเรียกประชุม   

  

 เมือจบกำรรำยงำนแลว้ ดร.จ ำลอง อติกุล ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซักถำม  
ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถำม 
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มตทิี่ประชุม ผู้ถือหุ้นจ านวน 118 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 485,622,128 เสียง 
เห็นด้วย� 485,622,128� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 100.00�
ไม่เห็นด้วย� 0� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 0.00�
งดออกเสียง� 0� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� -�
บัตรเสีย� 0�   เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 0.00�

ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท ์อนุมติักำรจดัสรรผลก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีสินสุด 31 ธันวำคม 2563 
 

วาระท่ี 6: พิจารณาเลือกตงัคณะกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ 
  

ดร.จ ำลอง อติกุล ได้แจ้งผูถื้อหุ้นถึงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี กรรมกำร
จ ำนวนหนึงในสำมตอ้งออกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรทีออกจำกต ำแหน่งนนั จะเลือกตงัใหรั้บต ำแหน่งอีกวำระกไ็ด ้

ในปี 2564 มีกรรมกำรทีออกจำกต ำแหน่ง 3 ท่ำน ดงันี 
1. ดร.จ ำลอง อติกุล   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอมรศกัดิ นพรัมภำ  กรรมกำรอิสระ       
3. นำยสุเทพ ตระนนัทสิน  กรรมกำร 
 

ตำมทีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ครังที 2 / 2564 เมือวนัที 25 กุมภำพนัธ์ 2564 ไดพิ้จำรณำควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล และมีมติใหเ้สนอตอ่ทีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมกำรทีออก
ตำมวำระกลบัเขำ้รับต ำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึง ดงันี 

1. ดร.จ ำลอง อติกุล   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอมรศกัดิ นพรัมภำ  กรรมกำรอิสระ       
3. นำยสุเทพ ตระนนัทสิน  กรรมกำร 
ขอ้มูลเบืองตน้ของกรรมกำรทีครบวำระตอ้งออกจำกต ำแหน่ง และไดรั้บกำรเสนอชือกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีก

วำระ มีรำยละเอียดอยู่ในเอกสำรแนบหมำยเลข 4 ซึงส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำพร้อมค ำบอกกล่ำวเรียกประชุม คณะกรรมกำร  
สรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล ไดพิ้จำรณำกรรมกำรและผูไ้ดรั้บกำรเสนอชือเป็นกรรมกำรใหม่แลว้ มีคุณสมบติั
ครบถ้วนส ำหรับผูด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และตำมนิยำมกรรมกำรอิสระ ทุกท่ำนเป็นผูมี้ควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำม
ช ำนำญในสำขำต่ำงๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มฯ เมอืจบกำรรำยงำนแลว้ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถำม 

 

ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถำม 
ดร.จ ำลอง อติกุล จึงขอให้ผูถื้อหุ้นลงมติเป็นรำยบุคคล ปรำกฎดงันี 

6.1  ดร. จ าลอง อติกุล 
มตทิปีระชุม ผู้ถือหุ้นจ านวน 118 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 485,622,128 เสียง 

เห็นด้วย� 483,641,928� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 99.5922�
ไม่เห็นด้วย� 1,980,200� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 0.4078�
งดออกเสียง� 0� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� -�
บัตรเสีย� 0�   เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 0.00�
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6.2 นายอมรศักด์ิ นพรัมภา 
มตทิปีระชุม ผู้ถือหุ้นจ านวน 118 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 485,622,128 เสียง 

เห็นด้วย� 482,491,918� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 99.3554�
ไม่เห็นด้วย� 3,130,210� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 0.6446�
งดออกเสียง� 0� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� -�
บัตรเสีย� 0�   เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 0.00�

 

6.3 นายสุเทพ ตระนันทสิน 
มตทิปีระชุม ผู้ถือหุ้นจ านวน 118 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 485,622,128 เสียง 

เห็นด้วย� 484,850,928� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 99.8412�
ไม่เห็นด้วย� 771,200� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 0.1588�
งดออกเสียง� 0� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� -�
บัตรเสีย� 0� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 0.00�

 

ดร.จ ำลอง อติกุล ได้สรุปว่ำทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถื้อหุ้นทีมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนเลือกให ้ดร.จ  ำลอง อติกุล และนำยสุเทพ ตระนันทสิน เป็นกรรมกำร และทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก 
เลือกให้นำยอมรศกัดิ นพรัมภำ เป็นกรรมกำรอิสระ  

  

ดร.จ  ำลอง อติกุล ไดข้อบคุณผูถื้อหุ้นทีให้ควำมไวว้ำงใจดว้ยกำรเลือกตงักรรมกำรกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งและ
กรรมกำรใหม่ท ำหน้ำทีแทนกรรมกำรทีครบวำระ ดงันนัในปี 2564 นี คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ 3 
ท่ำน กรรมกำรทไีม่เป็นผูบ้ริหำร 1 ท่ำน และกรรมกำรบริหำร 5 ท่ำนรวม 9 ท่ำน 

   

วาระที 7:  พจิารณาแต่งตงัผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
 

ดร.จ ำลอง อติกุล อำ้งถึงทีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นครังที 41 วนัที 4 มิถุนำยน 2563 ไดมี้มติแต่งตงันำยชยัยุทธ    
องัศุวิทยำ (ลงนำมเป็นปีที 3) เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท ี3885 หรือ นำงณัฐสรัคร์ สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต
เลขที 4563 หรือ นำงสำวดรณี สมก ำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที 5007 หรือ นำงสำวจำรุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชี                 
รับอนุญำตเลขที 5596 จำกส ำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯส ำหรับระยะเวลำตงัแต่วนัที             
1 มกรำคม 2563 ถึงวนัที 31 ธันวำคม 2563 โดยคนใดคนหนึงในสีคนดังกล่ำว เป็นผูล้งนำมรับรองงบกำรเงินของบริษัทฯ       
ในนำมของ ส ำนกังำน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรับปี 2563 เป็นจ ำนวน 1,500,000 บำท 

 

ส ำหรับปี 2564 นี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำและเสนอแตง่ตงันำยชยัยทุธ องัศุวิทยำ (ลงนำมเป็นปีที 
4) เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที 3885 หรือ นำงณัฐสรัคร์ สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที 4563 หรือ นำงสำว
ดรณี สมก ำเนิด ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขที 5007 หรือ นำงสำวจำรุณี น่วมแม่ ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขที 5596 จำก
ส ำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส ำหรับระยะเวลำตงัแต่วนัที  1 มกรำคม 2564 ถึงวนัที         
31 ธันวำคม 2564 ซึงทีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ครังที 2/2564 เมือวนัที 25 กุมภำพนัธ์ 2564 มีมติเห็นชอบตำมกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้เสนอทีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตงันำยชยัยุทธ องัศุวิทยำ เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำต
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เลขที 3885 หรือ นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที 4563 หรือ นำงสำวดรณี สมก ำเนิด ผูส้อบบญัชี
รับอนุญำตเลขที 5007 หรือ นำงสำวจำรุณี น่วมแม่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที 5596 จำกส ำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส ำหรับระยะเวลำตงัแต่วนัที 1 มกรำคม 2564 ถึงวนัที 31 ธันวำคม 2564 โดยคนใดคนหนึงในสี
คนดงักล่ำว เป็นผูล้งนำมรับรองงบกำรเงินของบริษทัฯในนำมของ ส ำนักงำน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  

  

ในกรณีทีผูส้อบบญัชีดงักล่ำว ขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำทีได ้ให้ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จดัหำ
ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตอืนของส ำนักงำนท ำหน้ำทีตรวจสอบบัญชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯแทน
ผูส้อบบญัชีดังกล่ำวได  ้ทงันี ผูส้อบบญัชีตำมรำยชือทีเสนอมำนัน ไม่มีควำมสัมพนัธ์ และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท 
บริษทัย่อย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด และไม่ไดสั้งกดัส ำนักงำนเดียวกนักบั
ผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศ  

 

ค่ำสอบบญัชีส ำหรับปี 2564 ดังมีรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบหมำยเลข 5 ซึงได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำ
พร้อมค ำบอกกล่ำวเรียกประชุม สรุปไดด้งันี 

� ค่าสอบบัญชี (บาท)�
� ปี 2563� ปี 2564�
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ  าปี  สินสุดวนัท ี31 ธันวาคม             � 660,000� 660,000�

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส� 840,000� 840,000�

รวมทังสิน� 1,500,000� 1,500,000�
 

เมือจบกำรรำยงำนแลว้ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซักถำม ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถำม จึงให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียง 
โดยมีคะแนนเสียงดงันี 

 

มตทิปีระชุม ผู้ถือหุ้นจ านวน 119 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 485,641,128 เสียง 
เห็นด้วย� 485,641,128� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 100.00�
ไม่เห็นด้วย� 0� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 0.00�
งดออกเสียง� 0� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� -�
บัตรเสีย� 0� เสียง� คิดเป็นร้อยละ� 0.00�

 

ทีประชุมมีมติคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส ำหรับระยะเวลำตงัแต่วนัที          
1 มกรำคม 2564 ถึงวนัที 31 ธันวำคม 2564 โดยค่ำสอบบญัชีส ำหรับปี 2564 รวมทงัสิน 1,500,000 บำท เทำ่กบัปีก่อน 
 

เมือจบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ทงัหมดแลว้ ดร.จ ำลอง อติกุล ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซักถำม  
มีผูถื้อหุ้นถำมค ำถำม และกรรมกำรไดชี้แจงดงัต่อไปนี 

 

นำยมนตรี ใจแกว้ ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตนเอง 
ค ำถำม: � อยำกทรำบว่ำในไตรมำสที 1 ค่ำระวำงเดินเรือเฉลียต่อตูข้อง RCL เท่ำไหร่ และในไตรมำสที 1 ตน้ทุนกำร

เดินเรือต่อตูข้อง RCL เท่ำไหร่�
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ตอบ:�  ขอแสดงกรำฟทีน ำเสนออีกครัง เส้นสีแดง คือ freight index ของไตรมำสแรก จะเห็นไดว้่ำอยู่ในระดบัเดียวกันกับ
ไตรมำสสุดท้ำยของปีทีแล้ว ส่วนของค่ำใช้จ่ำยอืนๆ เนืองจำกเรือเรำ renew เขำ้มำ ยงัไม่ impact อะไร คิดว่ำไม่
น่ำจะต่ำงกนัเท่ำไหร่�

 

นำงสำวมำรยำท ใจแก้ว ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตนเอง 
ค ำถำม:� ค่ำระวำงเฉลียของไตรมำสที 2 ประมำณเท่ำไหร่ เป็นเงิน USD  และในไตรมำสที 2 ปี 2564 สูงกว่ำไตรมำสที 1 

หรือไม่�
ตอบ:� ในส่วนของแนวโน้ม ขอแสดงกรำฟทีน ำเสนออีกครัง กล่ำวไดว่้ำมีหลำยปัจจยัทที ำให้ค่ำ freight ขึนหรือลง 

ซึงจำกกรำฟจะเห็นว่ำ เส้นกรำฟขยบัขึนนิดหนึง แนวโนม้เป็นลกัษณะนี�
  

นำงสำวนำรี แซ่ลี ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตนเอง 
ค ำถำม:� ขอควำมรู้ในรำยละเอียดของกำรซือเรือมือสอง กบัควำมเสียงเรือง Alternative Fuel บริษทัฯ มีกลยุทธ์ในกำร

บริหำรลดควำมเสียงนีอยำ่งไร�

ตอบ:�  Alternated Fuel บงัคบัใชจ้ริงปีใน 2050 แต่จะเริมใชปี้ 2030 ฉะนนัเรือเก่ำทีมีอำยุใชง้ำนประมำณ 10-20 ปี ก็
ยงัใช้ได ้แต่ถำ้ต่อเรือใหม่ก็ยงัเป็นห่วงในจุดนี รวมถึงตอนนียงัไม่ไดข้อ้สรุปชดัเจนวำ่ alternated energy จะ
เป็นเชือเพลิงประเภทใดแน่ ทำงบริษทัฯ จึงใช้เรือเก่ำไปก่อน ประกอบกับมีหลำยปัจจัยทีต้องพิจำรณำ  ที
แน่ๆ คือกำรเผำไหมแ้ละวิธีกำรเติม นอกจำกนียงัมีในส่วนของทีจดัเก็บเชือเพลิงบนเรือ ถำ้เป็นของเหลวก็
จดัเก็บในถงั แต่ถำ้เป็นแก๊สก็ตอ้งพิจำรณำในเรืองควำมดนั ซึงยุ่งยำก และต้องเปลียนแปลงเยอะ ดงันนัเมือ
แน่นอนแลว้วำ่เป็นเชือเพลิงประเภทใด จึงค่อยต่อเรือใหม่ให้เหมำะสมและใชไ้ดก้บัเชือเพลิงตวัใหม่�

 

นำยกิตติพงษ ์ก ำธรเจริญ ผูถื้อหุ้นมำดว้ยตนเอง 
ค ำถำม:�  ค่ำระวำงทีเหมำะสมควรจะประมำณเท่ำไหร่ และในส่วน Logistics ทีว่ำมีแผนด ำเนินกำรทีอินเดียและจีน 

เป็นแบบไหน นอกจำกนีขอชืนชมวำ่ทีมผูบ้ริหำรน ำเสนอไดดี้มำก �

ตอบ:� ไม่สำมำรถตอบได้ว่ำค่ำระวำงทีเหมำะสมเป็นเท่ำไหร่  เนืองจำกค่ำ freight เป็นไปตำม market ตอนนี สิงที
บริษทั ฯ ท ำไดค้ือกำรเตรียมควำมพร้อมเพือรับมือกรณีค่ำ  freight ตก เพือให้บริษทัฯ สำมำรถไปขำ้งหน้ำต่อ
ได ้ ในส่วนของ logistics ทีบริษทัฯ จะเขำ้ไปด ำเนินกำรในจีน หรือ อินเดีย จะมองในมุมของลูกคำ้ เน้นเพิม
ศกัยภำพในส่วน value added service นอกเหนือจำกเรือง freight ทีเรำท ำอยู่แลว้�

 ไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถำมเพิมเติม  
 ดร.จ ำลอง อติกุล กล่ำวขอบคุณผูถื้อหุ้นและปิดกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ครังที 42 ประจ ำปี 2564 เวลำ 11.50 น. 

 
 
 

_______________________ 
ดร. จ าลอง อติกุล 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 
 

____________________�
   นางสาววลยัพร ข าโพ 

                        ผูบ้นัทึกการประชุม�
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เอกสารแนบหมายเลข  2 
เอกสารประกอบวาระท ี 3 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 ทีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นครังที 26 เมือวนัที 29 เมษำยน 2548 ไดอ้นุมติัหลกัเกณฑ์ค่ำตอบแทนกรรมกำรผูกพนักบั
ก ำไรสุทธิของบริษทัฯ ดงันี 
 1. กรณีผลประกอบกำรของบริษทัฯมีก ำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ลำ้นบำท ให้ใชโ้ครงสร้ำง“ค่ำตอบแทนมำตรฐำน” 
ตำมทีไดรั้บอนุมติัจำกทีประชุมสำมญัประจ ำปี ครังที 25 เมือวนัที 30 เมษำยน 2547     
 2. หำกผลประกอบกำรของบริษทัฯมีก ำไรสุทธิเกินกว่ำ 1,000 ลำ้นบำท ใหเ้พมิค่ำตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของก ำไร
ส่วนทีเกิน 1,000 ลำ้นบำทแรก โดยให้กรรมกำรต ำแหน่งต่ำงๆ ไดรั้บตำมสัดส่วนทีก ำหนดไวใ้น “ค่ำตอบแทนมำตรฐำน”  

3. ให้ใชห้ลกัเกณฑ์ขำ้งต้น ส ำหรับผลประกอบกำรตงัแตปี่ 2547 เป็นตน้ไป 
 ค่ำตอบแทนมำตรฐำนทีไดรั้บอนุมติัมีจ ำนวนทงัสิน 6.35 ลำ้นบำท 
 ทังนี เนืองจำกทีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครังที 39 เมือวันที 27 เมษำยน 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัเพิม
ค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล จ ำนวน 50,000 บำท ต่อปีต่อท่ำน มีผลตงัแต่ปี 2561 
เป็นตน้ไป โดยคณะกรรมกำรชุดดงักลำ่วไดรั้บมอบหมำยภำรกิจเพิมเติมในเรืองธรรมำภิบำล ดงันนั ค่ำตอบแทนกรรมกำร
สรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล คือ 150,000 บำท ต่อท่ำนต่อปี 
 นอกจำกนี ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นครังที 42 เมือวนัที 23 เมษำยน 2564 คณะกรรมกำรบริษัทฯมีจ ำนวน        
9 คน ณ สินสุดปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทฯมีจ ำนวน 9 คน บริษัทฯมีผลกำรด ำเนินงำนก ำไรสุทธิ 17,973 ลำ้นบำท 
ดงันนั ค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะปรำกฏรำยละเอียดดงันี 

ต ำแหน่ง 
2563  2564  

ค่ำตอบแทน
มำตรฐำน (บำท) 

ค่ำตอบแทน 
เพิมเติม (บำท) 

ค่ำตอบแทน
มำตรฐำน (บำท) 

ค่ำตอบแทน 
เพิมเติม (บำท) 

ประธาน 1,000,000 626,800 1,000,000      14,262,816.20 
กรรมการผูจ้ดัการ 800,000 501,000 800,000 11,410,252.96 
กรรมการ (ต่อท่าน) 400,000 x 6 ท่าน 

166,667 x 1 ท่าน* 
233,333 x 1 ท่าน** 

250,600 x 6 ท่าน 
104,600 x 1 ท่าน* 
146,000 x 1 ท่าน** 

400,000         5,705,126.48 

กรรมการตรวจสอบ (ต่อท่าน) 300,000 188,000 300,000        4,278,844.86 
กรรมการสรรหา 
ก ำนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 
(ต่อท่าน) 

150,000 94,000 150,000 2,139,422.43 
 

 *กรรมการ 1 ทา่นไดรั้บค่าตอบแทนตงัแต่วนัที 1 มกราคม - 4 มิถุนายน 2563   /  **กรรมการ 1 ท่านไดรั้บคา่ตอบแทนตงัแต่วนัที 4 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2563 
 

ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบริษทัฯ และกรรมกำรในคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และคณะกรรมกำรสรรหำ 
ก ำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล ไดรั้บค่ำตอบแทนมำตรฐำนส ำหรับกำรปฏิบติัหน้ำทีตลอดปี (ม.ค. - ธ.ค. 2564) 

รำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนมำตรฐำนให้กรรมกำรเป็นรำยบุคคลได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report 
ประจ ำปี 2564 หัวขอ้ “กำรก ำกบัดูแลกิจกำร”  
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เอกสารประกอบวาระท ี5  พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2564 
 

บริษทัฯมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้น ในอัตรำไม่เกินร้อยละ  50 ของก ำไรสุทธิของบริษัทฯและ     
บริษทัย่อย กำรจ่ำยเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกทีประชุมผูถื้อหุ้น ซึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำก 

 

คณะกรรมกำรบริษทัฯอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นครังครำว เมือเห็นว่ำบริษทัฯมีก ำไร
พอสมควรพอทีจะท ำเช่นนนั เมือไดจ่้ำยเงินปันผลแลว้ จะรำยงำนให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

 

เนืองจำกบริษัทฯมีผลก ำไรสุทธิจ ำนวน  17,973 ล้ำนบำท จึงพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนสินสุด 31 ธันวำคม 2564 จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2564   
 
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบัญชี 2562-2564 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล� 2562� 2563� 2564 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท)� (493)� 1,745� 17,973 
จ านวนหุ้น� 828,750,000� 828,750,000� 828,750,000�
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)� งดจ่าย� 0.50� 6�
รวมเงินปันผลจ่ายทงัสิน (ลำ้นบาท)� งดจ่าย� 414.375� 4,972.50�
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล� งดจ่าย� 23.7%� 27.7%�
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เอกสารแนบหมายเลข  4 

เอกสารประกอบวาระท ี 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึงออกตามวาระ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 

ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที 29 ก ำหนดให้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง กรรมกำรจ ำนวนหนึงในสำม
ต้องออกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรทีออกจำกต ำแหน่งนัน จะเลือกตงัให้เขำ้รับต ำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2565 นีมี
กรรมกำรทีตอ้งออกจำกต ำแหน่ง 3 รำย ดงันี 

1. นำยกวั ฮอค เอง  กรรมกำร 
2. นำงอำภำวดี มีคุณเอียม   กรรมกำรอิสระ 
3. นำยชำลี ชู   กรรมกำร 
 

 คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล ไดพิ้จำรณำกลนักรองเสนอรำยชือกรรมกำรทีออก
ตำมวำระต่อทีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ครังที 2/2565 เมอืวนัที 25 กุมภำพนัธ์ 2565 เพือเสนอต่อทีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ครังที 43 ขอใหเ้ลือกตงักรรมกำรทีออกตำมวำระกลบัเขำ้รับต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัฯ ดงันี 

1. นำยกวั ฮอค เอง  กรรมกำร 
2. นำงอำภำวดี มีคุณเอียม   กรรมกำรอิสระ 
3. นำยชำลี ชู   กรรมกำร 
 

 บริษทัฯ ไดพิ้จำรณำแลว้เห็นว่ำกรรมกำรทงั 3 รำยมีคุณสมบัติครบถว้นตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกัด  
พ.ศ. 2335 คุณสมบัติของผู้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ  นิยำมกรรมกำรอิสระ และเป็นผู ้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ในธุรกิจทีเกียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเลือกตงักรรมกำรทีออกตำมวำระจ ำนวน 3 
รำยกลบัเขำ้รับต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัฯ อีกวำระ  
 

ทงันี บริษัทฯได้เชิญผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี  2565 และเสนอชือบุคคลเพือเป็น
กรรมกำรในระหว่ำงวนัที 8 พฤศจิกำยน - 31 ธันวำคม 2564 เมือถึงก ำหนด ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอชือบุคคลเพือเป็นกรรมกำร 
 
�
�
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ข้อมูลเบืองต้นของกรรมการทีครบก าหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

 
 
ชือ นำยกวั ฮอค เอง                                                
เสนอแต่งตังเป็น กรรมกำร                                                     
อายุ                                          82 ปี 

สัญชาติ                                    สิงคโปร์ 

วุฒิการศึกษา                         - ปริญญำตรีภำษำและวรรณคดีองักฤษ มหำวิทยำลยันำนจิง สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

 - วุฒิบตัรกำรจดักำรและพฒันำนกับริหำร มหำวิทยำลยั ฮ่องกง  ประเทศฮ่องกง 

หลกัสูตรอบรม -  หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่นที 57/2006      
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

ประสบการณ์การท างาน - ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโสสำยวิจยัและพฒันำธุรกิจเอเชียเหนือ กลุ่มบริษทัอำร์ ซี แอล 

- กรรมกำรบริหำร บริษทั อำร์ ซี แอล จ ำกดั (มหำชน) 
- สมำชิกกิตติมศกัดิ The Hong Kong Institute of Directors 

- ทีปรึกษำคณะกรรมกำรบริษทัฯ ปี 2553 กลุ่มบริษทั อำร์ ซี แอล  
 ก่อนไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมกำรอีกครังในปี 2554  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอนื (ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)           3 แห่ง (บริษทัย่อย บมจ. อำร์ ซี แอล) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแข่งขัน/  ไม่มี 

เกียวเนืองกบัธุรกจิของบริษัทฯทีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์                  
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที 31 ธันวาคม 2564)         ไม่มี 

ผลงานปี  2564       -  ให้ค ำปรึกษำดำ้นกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำธุรกิจของกลุ่มฯ ในภูมิภำคเอเชียเหนือ                                                
                                   -   ส่งเสริมกำรร่วมธุรกิจกบัพนัธมิตรในประเทศจีนเพอืพฒันำธุรกิจประเภทฟีดเดอร์  
     (กำรให้บริกำรสำยเรือใหญ่) และธุรกิจโลจิสติคส์ดว้ยบริกำรขนส่งต่อเนืองในภูมิภำคเอเชียเหนือ   

                          -  ให้ค ำปรึกษำดำ้นกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบติัทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจขนส่งในประเทศจีนและฮ่องกง 
จ านวนปีทีด ารงต าแหน่งกรรมการ    18 ปี   

(เมษำยน 2546 - เมษำยน 2553 / เมษำยน 2554 - ปัจจุบนั) 
การเข้าร่วมประชุม                  -  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในปี 2564 จ ำนวน 11 ครัง   
                      (วำระปกติ 4 ครัง / วำระพิเศษ 7 ครัง) 
                        ร่วมประชุม 11 ครัง (วำระปกต ิ4 ครัง / วำระพิเศษ 7 ครัง)  
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ชือ                                          นำงอำภำวดี  มีคุณเอียม                         
เสนอแต่งตังเป็น กรรมกำรอิสระ 
อายุ                                                 74 ปี 
สัญชาติ                                          ไทย 
วุฒิการศึกษา                         -  ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สำขำบญัชี St. Louis University, USA 
  -   ปริญญำตรีกำรบญัชี สำขำกำรบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
หลกัสูตรอบรม                   สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
 -  หลกัสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที 118/2015   
  - หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที 19/2015  

 - หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นที 209/2015   
ประสบการณ์การท างาน        - ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวุโส ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน)  
    (ก ำกบัดูแลสำขำธุรกิจต่ำงประเทศ) 
 - ผูจ้ดักำรฝ่ำยอำวุโส ธนำคำรเอเชีย จ ำกัด (มหำชน) 
 - กรรมกำร บริษทั หลกัทรัพยธ์นชำต จ ำกดั 
 - ผูจ้ดักำรฝ่ำยอำวุโส ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
    (ก ำกบัดูแลฝ่ำยกำรคำ้ต่ำงประเทศ) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน   ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอนื (ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)          1 แห่ง  

(กรรมกำร บริษทั ไอทีบีซีบิซิเนสคอนซัลแทนต์กรุ๊ป จ ำกดั)    
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแข่งขัน/  ไม่มี 
เกียวเนืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ ทอีาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564)           ไม่มี 
ผลงานปี  2564    -  ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ประชุมกรรมกำรตรวจสอบ  ประชุมกรรมกำรสรรหำ  ก ำหนด

ค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล ในปี 2564 และให้ขอ้คิดเห็นในกำรประเมินผลงำนกรรมกำรผูจ้ดักำร 
และคณะกรรมกำร เพือควำมโปร่งใสและหลกักำรธรรมำภิบำลบริษทั 

จ านวนปีทีด ารงต าแหน่งกรรมการ    9 ปี  (7 พ.ค. 2556 - ปัจจุบนั) 
การเข้าร่วมประชุม   -  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯในปี 2564 จ ำนวน 11 ครัง (วำระปกติ 4 ครัง / วำระพิเศษ 7 ครัง) 

 ร่วมประชุม 11 ครัง (วำระปกติ 4 ครัง / วำระพิเศษ 7 ครัง)  
- กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในปี 2564 จ ำนวน 6  ครัง เป็นวำระปกติ 4 ครัง / วำระพิเศษ 2 ครัง) ร่วมประชุม 6 ครัง                  
-  กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และธรรมำภิบำล ในปี 2564 จ ำนวน 4 ครัง เป็นวำระปกติ 4 ครัง  
   ร่วมประชุม 4 ครัง                   
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ข้อมูลเบืองต้นของกรรมการทีครบก าหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 
 
ชือ                                               นำยชำลี ชู 
เสนอแต่งตังเป็น  กรรมกำร 
อายุ                                              64 ปี 
สัญชาติ                                        ไตห้วนั 
วุฒิการศึกษา                         - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ Rutgers University, New Jersey, USA 
 - ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ National Cheng Kung University, Taiwan 
หลกัสูตรอบรม - หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นที 284/2019   
     สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
 - The logistic Executive Program at Ohio State University, USA 2005 
 - The TMW Supply Chain Development at Cranfield School of Management,  
    London 2004  
 - The Strategic Role of Management at CEIBS, Shanghai 2000 
ประสบการณ์การท างาน          - ผูอ้ ำนวยกำร (ภูมิภำคจีน) กลุ่มบริษทั อำร์ ซี แอล 

- ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส (ธุรกิจ) กลุ่มบริษทั อำร์ ซี แอล 
- รองกรรมกำรผูจ้ดักำร (ธุรกิจ) กลุ่มบริษทั อำร์ ซี แอล 
- กรรมกำรบริหำร บมจ. อำร์ ซี แอล 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน   ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอนื (ทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)           10 แห่ง  
    (บริษทัย่อย บริษทัทีเกียวขอ้ง บริษทัร่วมทุน ของ บมจ. อำร์ ซี แอล) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแข่งขัน/  ไม่มี 
เกียวเนืองกบัธุรกจิของบริษัทฯทีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที 31 ธันวาคม 2564)          ไม่ม ี
ผลงานปี  2564       - บริหำรกิจกำรของบริษทั อำร์ ซี แอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัในเครือในต ำแหน่งกรรมกำร ตำม

นโยบำยและแผนธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยยึดหลักธรรมำภิบำลบริษัท และกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรทดีี 

จ านวนปีทเีคยด ารงต าแหน่งกรรมการ    4 ปี  (27 เมษำยน 2561 - ปัจจุบนั) 
การเข้าร่วมประชุม           -  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในปี 2564 จ ำนวน 11 ครัง   
                         (วำระปกติ 4 ครัง / วำระพิเศษ 7 ครัง) 
                          ร่วมประชุม 11 ครัง (วำระปกติ 4 ครัง / วำระพิเศษ 7 ครัง)  
 
    
 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหนุคร้ังที่ 43
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) 27 

 

นิยามกรรมการอิสระ 
กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำร ซึงมีคณุสมบติัต่อไปนี 
.    ถือหุน้ไมเ่กินร้อยละหนึงของจ ำนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลที

อำจมีควำมขดัแยง้ ทงันี ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูที้เกียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนนัๆดว้ย 
2.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรทีมีส่วนร่วมบริหำร  ลูกจำ้ง พนักงำน ทีปรึกษำทีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ ำนำจ

ควบคุมบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอำจมีควำมขัดแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปีก่อนไดรั้บกำรแต่งตงั 

.    ไม่เป็นบุคคลทีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะทีเป็น  บิดำมำรดำ         
คู่สมรส พีน้องและบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ ำนำจควบคุมหรือบุคคลทีจะ
ไดรั้บกำรเสนอให้เป็นผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย  

.    ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอำจมีควำมขดัแยง้ ในลกัษณะ
ทีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึง
ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผูบ้ริหำรของผูที้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล
ทีอำจมีควำมขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกวำ่สองปีก่อนไดรั้บกำรแตง่ตงั 

 ทงันี นิยำมกรรมกำรอิสระดงักล่ำวเป็นไปตำมมำตรฐำนของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ 
 

คุณสมบัตทิเีหมาะสมของผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ของบริษัท อาร์ ซี แอล จ ากัด (มหาชน ) 

1. ไม่เป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งห้ำมตำมมำตรำ 8 แห่งพระรำชบญัญติับริษทั มหำชน จ ำกดั 
2. เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได้ (ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 0) 
3. ส ำเร็จกำรศึกษำตงัแต่ระดบัปริญญำตรีขึนไป หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำต ำกว่ำระดบัปริญญำตรีและมีประสบกำรณ์ด้ำน

ธุรกิจพำณิชยน์ำว ี หรือกำรจดักำรขนส่งระหว่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำ 0 ปี 
4. เป็นผูท้รงคุณวุฒิทีได้รับกำรยอมรับว่ำมีทักษะ  ควำมรู้ ควำมช ำนำญ และประสบกำรณ์สูงในอุตสำหกรรมขนส่ง 

กำรคำ้ระหว่ำงประเทศ กำรเงินและกำรบญัชี กฎหมำย หรือในสำขำวิชำชีพทีเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจดักำรองค์กร 
โดยประสบควำมส ำเร็จในต ำแหน่งระดับบริหำรในองคก์รทีมีขนำดใหญ ่

5. มีภำวะผูน้ ำ วิสัยทศัน์กวำ้งไกล มีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจและมีควำมมุ่งมนัทีจะน ำพำองคก์รไปสู่ควำมส ำเร็จ 
6. เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม  มีประวติักำรท ำงำนทีโปร่งใส  
7. สำมำรถอุทิศเวลำท ำงำนเพือประโยชน์สูงสุดขององคก์ร 
 
 
 
�
�
�
�
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  เอกสารแนบหมายเลข 5 
เอกสารประกอบวาระท ี 7  พจิารณาแต่งตงัผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำและมีมติเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ครังที 2/2565 เมือวนัที 
25 กุมภำพันธ์ 2565 เพือเสนอต่อทีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นครังที 43 แต่งตงันำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญำตเลขที 4563 (ลงนำมเป็นปีที 1) หรือ นำงสำวดรณี สมก ำเนิด ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที 5007 หรือ นำงสำวจำรุณี 
น่วมแม่ ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขที 5596 หรือ นำยศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขที 11821 จำก
ส ำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส ำหรับระยะเวลำตงัแต่วนัที 1 มกรำคม 2565  ถึงวนัที         
31 ธันวำคม 2565 โดยคนใดคนหนึงในสีคนดังกล่ำวเป็นผูล้งนำมรับรองงบกำรเงินของบริษัทฯในนำมของ  ส ำนักงำน         
เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในกรณีทผีูส้อบบญัชีดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำทีได ้ให้ส ำนกังำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 
จดัหำผูส้อบบญัชีรับอนุญำตอืนของส ำนักงำนท ำหน้ำทีตรวจสอบบญัชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทแทน
ผูส้อบบัญชีดังกล่ำวได้ ทงันี ผูส้อบบญัชีตำมรำยชือทีเสนอมำนันไม่มีควำมสัมพนัธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษทั /      
บริษทัย่อย/ ผูบ้ริหำร/ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด   
�
ค่ำสอบบญัชีก ำหนดไวด้งันี 
� ค่าสอบบัญชี (บาท)�
� ปี 2564� ปี 2565 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัที 31 ธันวาคม             � 660,000� 700,000 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส� 840,000� 930,000 

รวมท้ังส้ิน� 1,500,000� 1,630,000 

                                                                 
 ส ำหรับค่ำบริกำรอืน (non audit services fee) บริษทัฯและบริษทัย่อย ไม่มีกำรรับบริกำรอืนจำกส ำนักงำนสอบ
บญัชีทีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจกำรทีเกียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส ำนกังำนสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสังกดั 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
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  เอกสารแนบหมายเลข 6 
 

เอกสารประกอบวาระที ่ 8  พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบัของบริษัท 
�
               ทีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั อำร์ ซี แอล จ ำกดั (มหำชน) ครังที 10/2564 เมือวนัที 5 พฤศจิกำยน 2564 ไดมี้มติ
อนุมตัิให้น ำเสนอต่อทีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เพือพจิำรณำแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ในส่วนทีเกียวขอ้งกบักำรซือ
หุ้นคืน โดยเพิมเติมเป็นดงันี  
 

ขอ้ 12  ห้ำมมิให้บริษทัเป็นเจำ้ของหุ้นหรือรับจ ำน ำหุ้นของบริษทัเอง เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี 
 

1.  บริษทัอำจซือหุน้จำกผูถื้อหุน้ทีออกเสียงไมเ่ห็นดว้ยกบัมติของทีประชุมผูถื้อหุน้ซึงแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั
เกียวกับสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในกำรรับเงินปันผลซึงผูถื้อหุ้นเห็นว่ำตนไม่ไดรั้บควำม
เป็นธรรม 

2.   บริษทัอำจซือหุ้นคืนเพือบริหำรทำงกำรเงินเมือบริษทัมีก ำไรสะสมและสภำพคล่องส่วนเกิน และกำรซือหุน้
คืนนนัไมเ่ป็นเหตุใหบ้ริษทัประสบปัญหำทำงกำรเงิน 

 

หุ้นทีบริษทัถืออยู่อนัเนืองมำจำกกำรซือหุ้นคืนนนั จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในกำรประชุมผูถื้อหุ้น รวมทงัไม่มี
สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในกำรรับเงินปันผล และบริษทัตอ้งจ ำหน่ำยหุ้นทีซือคืนออกภำยใน
เวลำทีก ำหนดในกฎกระทรวงทีเกียวขอ้ง ถำ้บริษทัไม่จ ำหน่ำย หรือจ ำหน่ำยไม่หมดภำยในระยะเวลำทีก ำหนด 
ให้บริษทัลดทุนทีช ำระแลว้ โดยวิธีคดัหุน้จดทะเบียนทีซือคืนและยงัมิไดจ้ ำหน่ำย 
 

กำรซือหุน้คืน กำรจ ำหน่ำยหุ้นทีซือคืน และกำรตดัหุ้นทีซือคืน ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีก ำหนดใน
กฎกระทรวงทีเกียวขอ้งซึงออกตำมควำมในพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 
 

กำรซือหุ้นคืนตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกทีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ในกรณีทีบริษทัซือหุ้นคืนในจ ำนวนไม่เกิน
กว่ำร้อยละ 10 ของทุนช ำระแลว้ ให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษทั 

 

�
เหตุผล  เพือเป็นทำงเลือกให้กบับริษทัฯในอนำคต 
�
�
�
�
�
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ข้อบังคับของบริษัท อาร์ ซี แอล จ ากัด (มหาชน) ในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
กำรประชุมผูถื้อหุ้น 
 

ขอ้  12.    คณะกรรมกำรจะจัดให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยในสีเดือนนบัแต่วนัสินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั กำรประชุมผูถื้อหุ้นครำวอืนๆ เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมญั 

 

 คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเมือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 

ขอ้ 13.     คณะกรรมกำรจะประกำศปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้น 21 วนั ก่อนกำรประชุมผูถื้อหุ้นก็ได ้โดยประกำศให้     
ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหน้ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำไม่น้อยกว่ำ 14 วนั ก่อนวนัเริมงดรับลงทะเบียนกำร
โอนหุ้น แต่ทงันีใหเ้ป็นไปตำมระเบียบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ขอ้ 14.     ผูถื้อหุน้ซึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหนึงในหำ้ของจ ำนวนหุ้นทีจ ำหน่ำยไดท้งัหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ำ 
25 คน มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 10 ของจ ำนวนหุ้นทีจ ำหน่ำยไดท้งัหมดจะเขำ้ชือกนัท ำหนงัสือขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้น เป็นกำรประชุมวิสำมัญเมือใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในกำรทีขอให้เรียก
ประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นนีคณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นภำยใน
หนึงเดือนนับแต่วนัไดรั้บหนังสือจำกผูถื้อหุ้น 

 

ขอ้ 15.     ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ต้องมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยีสิบห้ำคน 
หรือไม่น้อยกว่ำกึงหนึงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทงัหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำร้อยละสีสิบของจ ำนวน
หุน้ทีจ ำหน่ำยไดท้งัหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 16.      ให้ประธำนคณะกรรมกำรเป็นประธำนทีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีทีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำทีได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำน
กรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำทีได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึงมำประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหนึงเป็นประธำนใน              
ทปีระชุม 

 

ขอ้ 17.     มติของทีประชุมผูถื้อหุน้นนัใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 
 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซึงมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนน

เสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในทีประชุมออกเสียงเพมิขนึอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขำด 
 (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีของจ ำนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมำ

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  (ก)   กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทงัหมดหรือบำงส่วนทีส ำคญัใหแ้ก่บคุคลอืน 
  (ข)   กำรซือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอืนหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 

(ค)  กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเกียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทัทงัหมดหรือบำงส่วนทีส ำคญั กำร
มอบหมำยให้บุคคลอืนเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอืนโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 
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ขอ้ 18.     ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุ้น  แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้ำ

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณีกำรมอบฉันทะให้ยืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธำน
กรรมกำรหรือผูที้ประธำนกรรมกำรก ำหนด ณ สถำนทีประชุมก่อนกำรเขำ้ประชุม 

 

 ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำจ  ำนวนหุ้นทีถือ โดยถือว่ำหุ้นหนึงมีเสียงหนึง 
 

กำรออกเสียงลงคะแนนให้กระท ำโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ำห้ำคนร้องขอและทีประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนลบันนัใหเ้ป็นไปตำมทีประธำนในทีประชุม
ก ำหนดหนงัสือมอบฉันทะให้ท ำตำมแบบทีนำยทะเบียนก ำหนด และใหมี้รำยกำรดงัต่อไปนี 
(1)  จ ำนวนหุ้นทีผูม้อบฉันทะถืออยู่ 
(2)   ชือผูรั้บมอบฉันทะ 
(3)   ครังทีของกำรประชุมทีมอบฉันทะให้เขำ้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน หรือระบุให้ เขำ้ประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนส ำหรับกำรประชุมทุกครังก็ได ้
 

ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่ำผูรั้บมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนคะแนนเสียงทีผูม้อบฉันทะมี
รวมกนั เวน้แต่ผูรั้บมอบฉันทะจะแถลงต่อทีประชุมก่อนลงคะแนนวำ่ตนจะออกเสียงแทนผูซึ้งมอบฉนัทะเพียง
บำงคนโดยระบุชือผูม้อบฉันทะและจ ำนวนหุ้นทีผูม้อบฉันทะถือ 
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หลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทมีีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ถือหุ้นทีเป็นบุคคลธรรมดา 
กรณีมาประชุมด้วยตนเอง   :  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ใบขบัข ีหรือบตัรขำ้รำชกำร บตัรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือหนงัสือ
เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) 
ในกรณีมอบฉันทะ   :   ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีรับรองส ำเนำถูกตอ้งของผูม้อบฉันทะ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) และบตัรประจ ำตวั หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ และหนงัสือมอบฉันทะตำม
แบบทแีนบมำพร้อมค ำบอกกล่ำวเรียกประชุม ซึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถ้วนและลงลำยมือชือผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ 
2. นิตบิุคคล                             

2.1  ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ซึงได้รับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจ    
2.2  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ทีรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจทีไดล้งนำมในหนังสือมอบฉันทะ  พร้อมบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวต่ำงประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ 

2.3  หนังสือมอบฉันทะตำมแบบทีแนบมำพร้อมค ำบอกกล่ำวเรียกประชุม  ซึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น และลงลำยมือ
ชือบุคคลผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล ตำมทรีะบุในหนงัสือรับรองซึงออกโดยกระทรวงพำณิชยพ์ร้อมประทบัตรำส ำคญั
ของนิติบคุคลนนั (ถำ้มี) และลงลำยมือชือของผูรั้บมอบฉันทะ 

ค าอธิบายเกียวกับหนังสือมอบฉันทะ 
1) เพิมช่องใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถระบุชือผูรั้บมอบฉนัทะให้เขำ้ประชุมแทนได ้3 รำย เพือควำมคล่องตวักรณีผูรั้บมอบฉันทะรำยใด

ติดภำรกิจไม่สำมำรถเข้ำประชุมได ้ผูรั้บมอบฉันทะรำยอืนก็สำมำรถเขำ้ประชุมแทนได ้ทงันีผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิเขำ้ประชุม
ไดเ้พียงรำยเดียว ไม่สำมำรถจะเขำ้ประชุมแทนพร้อมกนัทงั 3 รำย 

2) ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะตำมจ ำนวนหุ้นทีผูถื้อหุน้ถืออยูท่งัหมดไมส่ำมำรถจะมอบฉนัทะเพยีงบำงส่วนได ้        
3) ในกรณีทีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแตง่ตงัให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้นจะ

ใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้งัแบบ ก.หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึงแบบใดก็ได ้ส ำหรับผูถื้อหุน้นอกจำกนนัจะใชห้นงัสือ
มอบฉันทะไดเ้ฉพำะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึงแบบใดเท่ำนนั 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 43 
 หำกท่ำนผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอืน หรือกรรมกำรอิสระของบริษทัฯ คน
ใดคนหนึงดงัตอ่ไปนี คือ 
1. นำยอมรศกัดิ นพรัมภำ      กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล      
    อำย ุ77 ปี  ทีอยู ่193  ซ.มีสุวรรณ 3  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กทม.  10110 
2. นำยวิเศษ จูภิบำล กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดคำ่ตอบแทนและธรรมำภิบำล      

อำยุ 77 ปี ทีอยู ่ 287 ซอยนพเกำ้ 6 แขวงบำงซือ เขตบำงซือ กทม. 10800 
3. นำงอำภำวดี มีคุณเอยีม     กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  และกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล         

อำย ุ74 ปี ทีอยู ่27/1 ซ.พหลโยธิน 37 แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม. 10900 
เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่ำน  โปรดลงนำมในหนังสือมอบฉันทะทีไดแ้นบมำพร้อมนีและส่งคืนบริษทัฯ 
เพือให้ถึงบริษทัฯก่อนวนัประชุม 1 วนั    
 

ทงันี นำยวิเศษ จูภิบำล และ นำยอมรศกัดิ นพรัมภำ ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวำระพิจำรณำทีเกียวขอ้งกบักรรมกำร  
นำงอำภำวดี มีคุณเอียม ครบก ำหนดออกตำมวำระและไดรั้บกำรเสนอชือกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระ 
�
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัวไปซึงเป็นแบบทีง่ายไม่ซับซ้อน) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้   

เรือง  ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที 5)  พ.ศ. 2550                          
 
 
 
        เขียนท.ี.......................................................... 
        วนัที...........เดือน......................พ.ศ............... 
 

(1) ขา้พเจา้..................…….........................……….............................สัญชาติ..................…….....…............. 
อยู่บา้นเลขที...............…….......ถนน.......................…............................ต  าบล/แขวง........……...…................................ 
อ าเภอ/เขต....……..............................................จงัหวดั............…….......................รหัสไปรษณีย.์.................................. 
 (2)    เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ  านวนทงัสินรวม.............………......หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง ดงันี 
           หุ้นสามญั....................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................เสียง 

          หุ้นบุริมสิทธิ...............................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................เสียง 
(3)     ขอมอบฉันทะให ้

                       (1) ...............……….......…..........................................อายุ...........….....ปี อยู่บา้นเลขที.....…….….......... 
ถนน……………………......…............ต  าบล/แขวง............................…......อ าเภอ/เขต..........…………......................... 
จงัหวดั........…………….........รหัสไปรษณีย.์.......................................... หรือ 
                       (2) ...............……….......…..........................................อายุ............….....ปี อยู่บา้นเลขที.....…….…......... 
ถนน……………………......…............ต  าบล/แขวง............................…......อ าเภอ/เขต..........…………...................... ... 
จงัหวดั........…………….........รหัสไปรษณีย.์.......................................... หรือ 
                       (3) ...............……….......…..........................................อายุ......…...........ปี อยู่บา้นเลขที.....…….…......... 
ถนน……………………......…............ต  าบล/แขวง............................….......…......อ าเภอ/เขต..........………….............. 
จงัหวดั........…………….........รหัสไปรษณีย.์.......................................... หรือ  
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพือเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญั
ผูถื้อหุ้นครังที 43 ในวนัที 22 เมษำยน 2565 เวลำ 10.30 น. ณ ศูนยป์ระชุมปัญจธำนี ห้องรัชดำ ชนั 2 เลขที 127/2 อำคำร
ปัญจธำนีทำวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 หรือพึงทีจะเลือนไปในวนั เวลำ และสถำนที
อืนดว้ย 
 
 
 
 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท
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 กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนนั ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
      ลงชือ.............................................ผูม้อบฉันทะ 
              (............................................) 
 
      ลงชือ..............................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
               (............................................) 
 

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

หมายเหตุ 
ผู ้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู ้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบทีก าหนดรายการต่างๆ ทจีะมอบฉันทะทลีะเอียดชัดเจนตายตัว) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที 5) พ.ศ. 2550 

 

        เขียนท.ี.......................................................... 
       วนัที...........เดือน...........................พ.ศ......... 
 

(1) ขา้พเจา้..................……....................สัญชาติ.....................อยูบ่า้นเลขท.ี.....................ถนน........................ 
ต าบล/แขวง........……...…............อ าเภอ/เขต....……...............จงัหวดั............……..............รหัสไปรษณีย…์.....………  

(2)   เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ  านวนทงัสินรวม……………………….หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………เสียง ดงันี 
                  หุ้นสามญั…………………….หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………………….. เสียง 
    หุ้นบุริมสิทธิ……………….....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………….…………..เสียง 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้
(1)..............……….......…........................………………………อายุ.......….....ปี อยู่บา้นเลขที.....…….… 

ถนน.......…...............................ต าบล/แขวง.......….......…...........อ  าเภอ/เขต..........………….........จงัหวดั........……….. 
รหัสไปรษณีย…์….……………….หรือ  

(2)..............……….......…........................………………………อายุ......….....ปี อยู่บา้นลขที.....…….….. 
ถนน.......….............................ต าบล/แขวง.......….......…...........อ  าเภอ/เขต..........………….........จงัหวดั........………… 
รหัสไปรษณีย…์….……………….หรือ  

(3)..............……….......…........................………………………อายุ......….....ปี อยู่บา้นเลขที......…….… 
ถนน.......….............................ต าบล/แขวง.......….......…...........อ  าเภอ/เขต..........………….........จงัหวดั........………… 
รหัสไปรษณีย…์….………………. 
คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจ้ำในกำรประชุมสำมญั
ผูถื้อหุน้ครังที 43 ในวนัที 22 เมษำยน 2565 เวลำ 10.30 น. ณ ศูนยป์ระชุมปัญจธำนี ห้องรัชดำ ชนั 2 เลขท ี127/2 อำคำรปัญจธำนี
ทำวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลำ และสถำนทอืีนดว้ย 

(1) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี ดงันี 
        วาระเพือรับรอง 

o วาระที 1 เรือง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 42 ซึงประชุมเมือวันที 23 เมษายน 2564 
o (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
       วาระเพือทราบ 

วาระที 2 เรือง  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 
วาระที 3 เรือง  รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท
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วาระเพือพิจารณา 
o วาระที 4 เรือง พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีสินสุด 31 ธันวาคม 2564 
o (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธ์พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
 

o วาระที 5 เรือง  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีสินสุด 31 ธันวาคม 2564 
o (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
 

o วาระที 6 เรือง พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการซึงออกตามวาระ 
o (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o การแต่งตงักรรมการทงัชุด 
o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
o การแต่งตงักรรมการรายบุคคล 
1. นายกวั ฮอค เอง 
o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
2. นางอาภาวดี มีคุณเอียม 
o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
3. นายชาลี ชู 
o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 

 

o วาระที  7  เรือง พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
o  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
 

o วาระที  8 เรือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบัของบริษัท 
o  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไมเ่ป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใหถื้อวา่
การลงคะแนนเสียงนนัไมถู่กตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีทีมีกำรแก้ไข
เปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ได้ทุกประกำรตำมที
เห็นสมควร 

 

กิจกำรใดทีผูรั้บมอบฉันทะกระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกสียงตำมทีขำ้พเจำ้
ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

 
 

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

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

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

 
หมำยเหต ุ
1. ผูถื้อหุ้นทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน            

ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลำยคน เพือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
2. วำระเลือกตงักรรมกำรสำมำรถเลือกตงักรรมกำรทงัชุดหรือเลือกตงักรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
3. ในกรณีทีมีวำระทีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระทีระบุไวข้ำ้งต้น  ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพิมเติมไดใ้น           

ใบประจ  ำต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแบบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั……………………………………………..จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที…………… ในวนัที………………….………….....เวลา……..………น. 
ณ………………………………………………………..…………………………………………………………..หรือทีจ
ะพึงเลือนไปในวนัเวลาและสถานทีอืนดว้ย 
 
o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
 

o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
 

o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
 

o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
 

o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
 
 
 
 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท
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o วาระท่ี.....................เร่ือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
 

o วาระที่.....................เร่ือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
 

o วาระที่.....................เร่ือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
 

o วาระที่.....................เร่ือง  เลือกตงักรรมการ (ต่อ) 
ช่ือกรรมการ....................................................................................................... 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ....................................................................................................... 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ....................................................................................................... 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ....................................................................................................... 

o เห็นดว้ย               O   ไม่เห็นดว้ย                O  งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.   
(แบบทีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที 5) พ.ศ. 2550 
 

       เขียนท.ี.......................................................………….. 
       วนัที.............เดือน...............................พ.ศ...............… 

(1) ขา้พเจา้.................….............................สัญชาติ..…….......อยู่บา้นเลขที......................ถนน........................ 
ต าบล/แขวง..............…….......อ าเภอ/เขต.........….........…....จงัหวดั......…..…..…..............รหัสไปรษณีย.์............……. 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูถื้อรับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั......................................................................... 
ซึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ  านวนทงัสินรวม..........................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง ดงันี  

       หุ้นสามญั...............................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................................เสียง  
       หุ้นบุริมสิทธิ...........................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................................เสียง  
(2) ขอมอบฉันทะให ้

(1).................................................……….........อายุ.....……...ปี อยู่บา้นเลขที........…..................................... 
ถนน...........…….......................ต  าบล/แขวง………………................อ าเภอ/เขต......….…...........จงัหวดั................…........
รหัสไปรษณีย.์.......………..หรือ 

(2).................................................……….........อายุ...……...ปี อยู่บา้นเลขที........…....................................... 
ถนน...........……............................ต  าบล/แขวง………………................อ าเภอ/เขต......….…...........จงัหวดั............….......
รหัสไปรษณีย.์.......………..หรือ 

(3).................................................……….........อายุ...……...ปี อยู่บา้นเลขที........…....................................... 
ถนน...........……........................ต าบล/แขวง………………................อ าเภอ/เขต......….…...........จงัหวดั................….......
รหัสไปรษณีย.์.......……….. 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั     
ผูถื้อหุ้น ครังที 43 ในวนัที 22 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ศูนยป์ระชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชนั 2 เลขที 127/2 อำคำร
ปัญจธานี ทาวเวอร์  ถนนนนทรี  ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120 หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน  เวลา 
และสถานทีอืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดงันี 
o มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทงัหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
o มอบฉันทะบางส่วน คือ 

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

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดงันี 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท
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        วาระเพือรับรอง 
o วาระที 1    เรือง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 42 ซึงประชุมเมือวันที 23 เมษายน 2564 
o (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

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

       วาระเพือทราบ 
วาระที 2 เรือง  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
วาระท ี3 เรือง  รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

 

วาระเพือพิจารณา 
o วาระที 4 เรือง   พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีสินสุด 31 ธันวาคม 2564 
o (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

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

o วาระที 5 เรือง    พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีสินสุด 31 ธันวาคม 2564  
o (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

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

o วาระที 6 เรือง    พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการซึงออกตามวาระ 
o (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o การแต่งตงักรรมการทงัชุด 
o เห็นดว้ย..............เสียง         O   ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O  งดออกเสียง..............เสียง  
o การแต่งตงักรรมการรายบุคคล 
1. นายกวั ฮอค เอง 
o เห็นดว้ย..............เสียง         O   ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O  งดออกเสียง.............เสียง  
2. นางอาภาวดี มีคุณเอียม 
o เห็นดว้ย..............เสียง         O   ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O  งดออกเสียง.............เสียง   
3. นายชาลี ชู 
o เห็นดว้ย..............เสียง         O   ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O  งดออกเสียง.............เสียง   

 
 

o วาระที 7 เรือง  พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
o  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย..............เสียง         O  ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O  งดออกเสียง.............เสียง 
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o วาระที่ 8 เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบัของบริษัท 
o  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

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

(5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดทีไม่เป็นไปตำมทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใหถื้อวำ่
กำรลงคะแนนเสียงนนัไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

(6)  ในกรณีทีข้ำพเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ ใน
กรณีทีทีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจำกเรืองทีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีกำรแกไ้ขเปลียนแปลง
หรือเพิมเติมขอ้เทจ็จริงประกำรใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเห็นสมควร 

 
กิจกำรใดทีผูรั้บมอบฉันทะกระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกสียงตำมทีขำ้พเจำ้ระบุ

ไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท  ำเองทุกประกำร 

 
 

ลงชือ.............................................ผูม้อบฉันทะ 
              (............................................) 
 

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

 

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

      ลงชือ..............................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
               (............................................) 
 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใชเ้ฉพำะกรณีทีผูถื้อหุ้นทีปรำกฎชือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแตง่ตงัให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้นใหเ้ท่ำนนั 
2. หลกัฐำนทีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถ
แบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลำยคน เพือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

4. วำระเลือกตงักรรมกำรสำมำรถเลือกตงักรรมกำรทงัชุดหรือเลือกตงักรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
5. ในกรณีทีมีวำระทีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระทีระบุไวข้ำ้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิมเติมไดใ้นใบประจ ำต่อ
แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตำมแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั…………………………………………………..จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที……………. ในวนัที………………….………เวลา……..……………น. 
ณ……………………………………………………………………………………………………………หรือทีจะพึงเลอื
นไปในวนัเวลาและสถานทีอืนดว้ย 
 

o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

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

o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

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

o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

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

o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

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

o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

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

o วาระที.....................เรือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............เสียง  
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o วาระที่.....................เร่ือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจ้า  ดงันี 

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

o วาระที่.....................เร่ือง....................................................................................................................................... 
o (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
o (ข)    ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจ้า  ดงันี 

o เห็นดว้ย..............เสียง         O     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     O     งดออกเสียง.............เสียง  
 
o วาระที่.....................เร่ือง  เลือกตงักรรมการ (ต่อ) 

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

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

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

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