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บ ิ ัท อา ์ ี แอล ำา ัด (มหาชน)
Regional Container Lines Public Company Limited

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.

บ ทั ฯต ะห ักและหวงใย ้ ี ว ไ ว เ ียทุกทา จาก ถา กา ์กา แพ ะบา ของไว ั COVID-19 ทีย� ัง
ำาเ ิ อย้ และเพ�อใหเ ไ ตา แ ว ิบัติของทาง าชกา และห วยงา ที�เกี�ยวของตอเ ่�อง ังกลาว จึงขอแจง
แ วทาง ิบัติใ กา เขา ว ะชุ ฯ ัง ี
1. ้ถือหุ ที� ีอากา เกี�ยวกับ ะบบทางเ ิ หายใจ เช ไอ จา ี ำา ก้ เจ็บคอ หายใจเห ื�อยหอบ คว อบ ั ทะ
ให ้อื� ห อ่ ก กา อิ ะของบ ัทฯเขา ะชุ แท
2. บ ัทฯจะจั ตังจุ คั ก อง วั อุ ห ้ ิ ีกา ลงทะเบีย กอ เขาและออก ถา ที� และกา คั ก อง วย
ATK ำาห ับ ้เขา ว ะชุ ทุกทา ก ีที�พบ ้ ีไข ีอากา เกี�ยวกับ ะบบทางเ ิ หายใจ ห อ่ ต วจ ATK
ี ลพบเช่อบ ทั ฯขอ งว ทิ กา
ิ เขา ว ะชุ โ ย ถื้ อหุ า า ถ อบ ั ทะให อื้ � ห อ่ ก กา อิ ะของ
บ ัทฯเขา ว ะชุ แท
3. ขอควา ว ือ ้เขา ว ะชุ ว ห ากากอ า ัย
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ที ออ 004 / 2565

1

วันที 18 มีนาคม 2565

เรื อง คาบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 43 บริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน)
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ ้น
สิ งทีส่ งมาด้วย 1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ซึงรวมงบดุล ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
2. จุดเด่นทางการเงิน งบดุลและงบกาไรขาดทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
3. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 42 ซึงประชุมเมือวันที 23 เมษายน 2564
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
4. ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 (เอกสารแนบหมายเลข 2)
5. นโยบำยกำรจ่ ำ ยเงิ นปั น ผลและข้อ มูล เปรี ย บเที ย บอัต รำกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลส ำหรั บรอบปี บัญ ชี
2562 - 2564 (เอกสำรแนบหมำยเลข 3)
6. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล พร้อมข้อมูลเบืองต้นของ
กรรมกำรทีครบกำหนดตำมวำระ และได้รับกำรเสนอชือกลับเข้ำดำรงตำแหน่งใหม่
(เอกสำรแนบหมำยเลข 4)
7. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อกำรเสนอแต่งตังผูส้ อบบัญชีและค่ำสอบบัญชี
ปี 2564 - 2565 (เอกสำรแนบหมำยเลข 5)
8. กำรแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริ ษทั (เอกสำรแนบหมำยเลข 6)
9. หนังสือมอบฉันทะ
ด้วยคณะกรรมกำรบริ ษัท อำร์ ซี แอล จำกัด (มหำชน) ได้มีมติ ให้เรี ยกประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นครั งที 43 ณ
ศู น ย์ป ระชุ ม ปั ญ จธำนี ห้ อ งรั ช ดำ ชัน 2 เลขที 127/2 อำคำรปั ญจธำนี ท ำวเวอร์ ถนนนนทรี ช่ อ งนนทรี ยำนนำวำ
กรุ งเทพมหำนคร 10120 ในวันศุกร์ที 22 เมษำยน 2565 เวลำ 10.30 น. เพือพิจำรณำเรื องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
(วาระเพื่อรับรอง)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที 42 ได้จดั ขึนเมือวันที 23 เมษำยน 2564 โดยมีสำเนำรำยงำน
กำรประชุมตำมเอกสำรแนบหมำยเลข 1
ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ้นสมควรรั บรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว ซึ งได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ 2 สัปดำห์ภำยหลังกำรประชุมเสร็ จสิ น
การลงมติอนุมัติ
คะแนนเสี ยงเกิน 1 ใน 2 ของผูถ้ ือหุ้นทีมำประชุมและออกเสียง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 (วาระเพื่อทราบ)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษ ัทฯในรอบปี 2564 ปรำกฏอยู่ ในแบบ 56-1 One Report
ประจำปี 2564 ในรู ปแบบ QR Code ทีได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิญในครังนี และ
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯประมำณปลำยเดือนมีนำคม 2565
ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นสมควรรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯในรอบปี 2564
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วาระที 3 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 (วาระเพือทราบ)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรได้รับอนุมตั ิจำกทีประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 26 และ
ครังที 39 เมื อวันที 29 เมษำยน 2548 และวันที 27 เมษำยน 2561 ตำมลำดับ รำยละเอี ยดตำม
เอกสำรแนบหมำยเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการ ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564 เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ทีได้รับอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ้นซึ งได้
เปิ ดเผยในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ภำยใต้หัวข้อ “กำรกำกับดูแลกิ จกำร” จึงเสนอ
ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นเพือทรำบ
วาระที 4 พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2564 (วาระเพือพิจารณา)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและบัญชีกำไรขำดทุนประจำปี สิ นสุ ด 31 ธันวำคม 2564 ปรำกฏอยู่ในหมวด “งบกำรเงิน”
ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ซึ งได้ผ่ำนกำรรับ รองของผูส้ อบบัญชี แล้ว และได้
จัดส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญในครังนี
ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผูถ้ ื อหุ้นสมควรอนุ มตั ิ งบดุ ลและบัญชี กำไรขำดทุ นประจำปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวำคม
2564 ซึงได้ผ่ำนกำรรับรองของผูส้ อบบัญชีแล้ว
การลงมติอนุมัติ
เหมือนวำระที 1
วาระที 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2564 (วาระเพือพิจารณา)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีผลกำรดำเนินงำนกำไรสุ ทธิ 17,973 ล้ำนบำท
ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นสมควรอนุมตั ิ จ่ำยเงิ นปั นผลสำหรั บผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี สิ นสุ ด
31 ธันวำคม 2564 ในอัตรำหุ้นละ 6 บำท สำหรับหุ้นสำมัญจำนวน 828,750,000 หุ้นรวมเป็ น
เงิ น ทังสิ น 4,972,500,000 บำท โดยที บริ ษทั ได้จ่ำ ยเงิ น ปั น ผลระหว่ำ งกำลครั งที 1 สำหรั บ
ผลกำรดำเนิ นงำน 1 มกรำคม - 30 มิถุนำยน 2564 และกำไรสะสม ในวันที 10 กันยำยน 2564
ในอัตรำหุ ้นละ 1.50 บำท เป็นจำนวนเงิ น 1,243,125,000 บำท และ ครั งที 2 สำหรั บผลกำร
ดำเนิ นงำน 1 มกรำคม - 30 กันยำยน 2564 ในวันที 3 ธันวำคม 2564 ในอัตรำหุ ้นละ 1.50 บำท
เป็ นจำนวนเงิน 1,243,125,000 บำท สำหรับหุ้นสำมัญจำนวน 828,750,000 หุ้น และบริ ษทั ฯจะ
จ่ำยเงินปันผลส่ วนทีเหลืออีกหุ ้นละ 3 บำท เป็ นจำนวนเงิน 2,486,250,000 บำทโดยจ่ำยจำก
(1) กำไรสุ ทธิ ของกิ จกำรส่ วนทีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกกำรส่ งเสริ มกำรลงทุ น
(BOI) อัตรำ 0.25 บำท
(2) กำไรสุ ทธิ ของกิ จกำรที ได้รับยกเว้นภำษีตำมพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวล
รัษฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที314) พ.ศ. 2540 อัตรำ 0.15 บำท
(3) เงินปันผลหรื อเงินส่ วนแบ่งของกำไรทีได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำมำรวมคำนวณเป็นรำยได้ เพือ
เสี ยภำษีเงินได้นิติบุคคล ดังนัน ผูถ้ ือหุ ้นไม่สำมำรถขอเครดิตภำษีได้ อัตรำ 2.60 บำท
โดยกำหนดรำยชื อผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที 24 มีนำคม 2565 และ
กำหนดจ่ำ ยเงิ นปั น ผลในวัน ที 20 พฤษภำคม 2565 ทังนี กำรให้สิ ท ธิ ด ัง กล่ ำ วยังมี ค วำมไม่
แน่นอน เนืองจำกต้องได้รับกำรอนุม ตั ิจำกทีประชุมผูถ้ ือหุ้นวันที 22 เมษำยน 2565 ซึ งเป็นไป
ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในเอกสำรแนบหมำยเลข 3
การลงมติอนุมัติ
เหมือนวำระที 1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43

บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

3

วาระที 6 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการซึงออกตามวาระ (วาระเพือพิจารณา)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2565 นี มีกรรมกำรที ครบกำหนดออกตำมวำระตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯจำนวน 3 ท่ำน
ได้แก่
1. นำยกัว ฮอค เอง
กรรมกำร
2. นำงอำภำวดี มีคุณเอียม
กรรมกำรอิสระ
3. นำยชำลี ชู
กรรมกำร
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เสนอกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน ให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกวำระ ดังนี
1. นำยกัว ฮอค เอง
กรรมกำร
2. นำงอำภำวดี มีคุณเอียม
กรรมกำรอิสระ
3. นำยชำลี ชู
กรรมกำร
(ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล พร้อมข้อมูลเบืองต้น
ของกรรมกำรทีออกตำมวำระและทีได้รับกำรเสนอชือกลับเข้ำดำรงตำแหน่งใหม่ มีรำยละเอียด
ตำมเอกสำรแนบหมำยเลข 4)
การลงมติอนุมัติ
ลงมติรำยบุคคล และคะแนนเสี ยงเกิน 1 ใน 2 ของผูถ้ ือหุ้นทีมำประชุมและออกเสี ยง
วาระที 7 พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี (วาระเพือพิจารณา)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ทีประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นครังที 42 วันที 23 เมษำยน 2564 ได้มีมติแต่งตัง นำยชัยยุทธ อังศุ วิทยำ
(ลงนำมเป็ นปี ที 4) ผู้สอบบัญชี รับอนุ ญำตเลขที 3885 หรื อนำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้ อบ
บัญชี รับอนุญำตเลขที 4563 หรื อนำงสำวดรณี สมกำเนิ ด ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที 5007 หรื อ
นำงสำวจำรุ ณี น่วมแม่ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที 5596 จำก สำนักงำน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิ เอท
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สำหรับระยะเวลำตังแต่วนั ที 1 มกรำคม 2564 ถึงวันที 31 ธันวำคม
2564 โดยคนใดคนหนึ งในสี คนดังกล่ำว เป็นผูล้ งนำมรั บรองงบกำรเงินของบริ ษทั ฯ ในนำม
ของส ำนักงำน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิ เอท และกำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรั บปี 2564 เป็นจำนวน
1,500,000.00 บำท
ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรแต่งตังนำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที 4563
(ลงนำมเป็ นปี ที 1) หรื อนำงสำวดรณี สมกำเนิด ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที 5007 หรื อนำงสำว
จำรุ ณี น่วมแม่ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที 5596 หรื อนำยศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญำตเลขที 11821 จำก สำนักงำน เอ. เอ็ม.ที . แอสโซซิ เอท เป็นผูส้ อบบัญชีของบริ ษัทฯ
สำหรับระยะเวลำตังแต่วนั ที 1 มกรำคม 2565 ถึงวันที 31 ธันวำคม 2564 โดยคนใดคนหนึงในสี คน
ดังกล่ำว เป็นผูล้ งนำมรับรองงบกำรเงินของบริ ษ ทั ฯในนำมของสำนักงำน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิ เอท
และกำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็ นจำนวน 1,630,000.00 บำท ซึงเพิมขึนจำกปี 2564
จ ำนวน 130,000.00 บำท (ควำมเห็ น ของคณะกรรมกำรตรวจสอบพร้ อ มค่ ำ สอบบัญ ชี มี
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบหมำยเลข 5)
การลงมติอนุมัติ
เหมือนวำระที 1

4
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล รำยละเอียดปรำกฎในเอกสำรแนบหมำยเลข 6
ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ สมควรอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนทีเกียวข้อง
กับกำรซือหุ้นคืน
การลงมติอนุมัติ
คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ้นทีมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
จึงเรี ยนเชิญท่ำนผูถ้ ือหุ ้นเข้ำร่ วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนทีดังกล่ำวข้ำงต้น และโปรดนำใบลงทะเบียนทีมี
บำร์ โ ค้ดมำสำหรั บลงทะเบี ยน หำกท่ำนจะมอบฉันทะให้ผูอ้ ืนไปประชุ มและออกเสี ยงแทน โปรดลงนำมในหนังสื อ
มอบฉันทะทีได้แนบมำพร้อมนี และยืนต่อบริ ษทั ฯก่อนเข้ำร่ วมประชุม เพือให้กำรลงทะเบียนแล้วเสร็ จและสำมำรถเริ มกำร
ประชุ มได้ตำมกำหนด ขอให้ผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ื อหุ ้นหลำยรำยไปถึ งสถำนทีประชุ มเร็ วขึนเพือควำมสะดวกในกำร
ตรวจสอบหลักฐำนต่ำงๆ
หำกท่ำนผูถ้ ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัทฯไปประชุมและออกเสี ยงแ ทน บริ ษทั ฯ
กำหนดให้ นำยอมรศักดิ นพรัมภำ นำยวิเศษ จู ภิบำล และนำงอำภำวดี มีคุณเอียม เป็นผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดลงนำมใน
หนังสื อมอบฉันทะทีได้แนบมำพร้อมนีและส่ งคืนบริ ษทั ฯ เพือให้ถึงบริ ษทั ฯก่อนวันประชุม 1 วัน
ผูถ้ ื อหุ ้นสำมำรถลงทะเบี ยน และยืนเอกสำร หรื อหลักฐำนเพือกำรตรวจสอบ ณ สถำนทีประชุมได้ตงแต่
ั เวลำ
08.30 น. ของวันที 22 เมษำยน 2565 เป็ นต้นไป อนึง บริ ษทั ฯกำหนดรำยชือผูถ้ ือหุ้นทีมีสิทธิเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
ครังที 43 ในวันที 24 มีนำคม 2565 (Record Date)
สำหรับผูถ้ ือหุ ้นทีประสงค์จะรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 เป็ นรู ปเล่ม สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ได้
ทีงำนเลขำนุกำรบริ ษทั ฯ โทรศัพท์ 02-2961076 หรื อ e-mail: company.secretary@rclgroup.com

ขอแสดงความนับถือ
โดยคาสั่งคณะกรรมการ

(นางสุ พร อานวยพรรณ)
เลขานุการบริ ษทั
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จุดเดนทางกา เงิน
Financial Highlights
2564
2021

เฉพาะบ ิ ัทฯ / COMPANY
(‘000 บาท / Baht)

เป ่�ยนแป ง
( อย ะ)
% Change

ินท ัพ ์ถาว
Fixed Assets
6,274,350
ินท ัพ ์ วม
Total Assets
16,431,281
หน ิน วม
Total Liabilities
7,903,792
่วนของ �ถือห้�น
Shareholders' Equities
8,527,489
า ไ �จากกา เ ินเ ือ
Freight Income
2,113,866
า ไ � วม
Total Income
6,091,596
กำาไ ขัน �น (จากกา เ ินเ ือ)
Gross Profit (from freight income) 1,100,166
กำาไ /(ขา ท้น) ้ท ิ ่วนทเ ็นของ Net Profit / (Loss) attributable to
4,287,753
�ถือห้�นบ ิ ัทให ่
equity holders of the parent
กำาไ ่อห้�น(บาท)
Earnings Per Share (Baht)
5.17
อั า ่วนหน ิน ่อ ่วนของ �ถือห้�น Debt to Equity Ratio
0.93
อั า ่วนกำาไ ท้ ิ ่อ ่วนของ �ถือห้�น Net Profit to Shareholders'Equity
50.28%
อั า ่วนกำาไ ท้ ิ ่อ า ไ � วม
Net Profit Margin
70.39%
าคา ามบั ่อห้�น (บาท)
Book Value Per Share (Baht)
10.29

เป ่�ยนแป ง
( อย ะ)
% Change

2563
2020

2562
2019

9 5,738,293
17 14,050,911
(2) 7,766,762
36 6,284,149
60 1,318,953
303 1,512,462
225
338,313
8,188
51,732

(1) 5,790,775
11 12,691,569
(21) 6,434,043
0 6,257,526
8 1,215,794
19 1,266,986
12
301,145
117 (311,111)

8,188

117

0.06
1.24
0.82%
3.42%
7.58

(0.38)
1.03
-4.97%
-24.56%
7.55

38.9
16.7
17.5

16.7

(Billion baht)

12.3

11.7

Company
Group

8.1
1.2

0.9

2017

2018

1.3

2019

1.5

2020

2021
18.0

(Billion baht)
0.5
Company
Group

(0.4)

2017

0.1
(0.3) (0.4)

(0.3) (0.5)

2018

2019

1.7

2020

4.3

2021

5
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

จุดเดนทางกา เงิน
Financial Highlights
2564
2021

ก มบ ิ ัทฯ / GROUP
('000 บาท / Baht)

ินท ัพ ์ถาว
Fixed Assets
ินท ัพ ์ วม
Total Assets
หน ิน วม
Total Liabilities
่วนของ �ถือห้�น
Shareholders' Equities
า ไ �จากกา เ ินเ ือ
Freight Income
า ไ � วม
Total Income
กำาไ ขัน �น (จากกา เ ินเ ือ)
Gross Profit (from freight income)
กำาไ /(ขา ท้น) ้ท ิ ่วนทเ ็น
Net Profit / (Loss) attributable to
ของ �ถือห้�นบ ิ ัทให ่
equity holders of the parent
กำาไ ่อห้�น(บาท)
Earnings Per Share (Baht)
อั า ่วนหน ิน ่อ ่วนของ �ถือห้�น Debt to Equity Ratio
อั า ่วนกำาไ ท้ ิ ่อ ่วนของ �ถือห้�น Net Profit to Shareholders'Equity
อั า ่วนกำาไ ท้ ิ ่อ า ไ � วม Net Profit Margin
าคา ามบั ่อห้�น (บาท)
Book Value Per Share (Baht)

เป ่�ยนแป ง
( อย ะ)
% Change

เป ่�ยนแป ง
( อย ะ)
% Change

2563
2020

2562
2019

20,256,039
38,713,283
12,800,221
25,913,062
37,979,015
38,910,104
18,802,775
17,972,751

66
115
(44)
186
121
123
563
930

12,187,587
17,989,309
8,915,477
9,073,832
17,195,237
17,463,377
2,834,937
1,744,794

(4)
6
7
23
4
5
392
455

12,751,518
17,037,585
9,632,216
7,405,369
16,531,035
16,709,378
576,121
(491,747)

21.69
0.49
69.36%
46.19%
31.27

930

2.11
0.98
19.23%
9.99%
10.95

455

(0.59)
1.30
-6.64%
-2.94%
8.94
38.7

18.3

17.4

(Billion baht)

12.1

14.1

18.0

17.0
12.7

14.1

16.4

Company
Group

2017

2018

2019

2020

2021

25.9

(Billion baht)
Company
Group

7.4 8.9

7.0 8.4

6.3 7.4

2017

2018

2019

6.3

9.1

2020

8.5

2021
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

7

งบแสดงฐานะกา เงิน

บ ิ ัท อา ์ ซ่ แอ จำากัด (มหาชน) แ ะบ ิ ัทยอย

ณ วันท 31 ันวาคม 2564

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

หมายเหตุ

5
5 และ 18
7
18
6
18

7
8.1
8.2
9.1, 12 และ 13
9.2 และ 13
10
11
23.1 (ค) และ (ง)
21
26

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม
2564
2563

9,750,257,909
4,497,003,671
(60,508,371)
4,436,495,300
355,283,788
396,505,030
553,607,709
1,693,928
69,068,259
15,562,911,923

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

278,397,589
59,500,121
59,500,121
982,464,182
229,275,863
50,251,840
17,871,634
1,693,928
491,934
1,619,947,091

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

11,349,759
5,066,395
301,012,539
151,486,403
11,757,515
350,698,679
15,159,610,025
4,745,730,660
1,674,991

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

8,440,315,758
55,848,506
48,482,397
6,220,496,916
5,370,824
-

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

2,403,514,350
8,469,895
23,150,371,211
38,713,283,134

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

38,551,212
2,267,840
14,811,333,453
16,431,280,544

56,139,338
2,677,341
12,017,939,974
14,050,910,605
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งบแสดงฐานะกา เงิน (ตอ)

บ ิ ัท อา ์ ซ่ แอ จำากัด (มหาชน) แ ะบ ิ ัทยอย

ณ วันท 31 ันวาคม 2564

หมายเหตุ
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เจ้าหนี การค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนี อืน
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- เงินทดรองรับ
- เจ้าหนี ค่าซื อทรัพย์สิน
- เจ้าหนี กรมสรรพากร
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่ วนทีถึงกาหนดชาระภายในหนึ งปี
หนี สิ นตามสัญญาเช่า
ส่ วนทีถึงกาหนดชาระภายในหนึ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี สิ นทางการเงินหมุนเวียนอืน
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
- สุ ทธิจากส่ วนทีถึงกาหนดชาระภายในหนึ งปี
หนี สิ นตามสัญญาเช่า
- สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกาหนดชาระภายในหนึ งปี
หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี สิ นสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

12

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม
2564
2563

5,767,072,612
28,318,750

107,234,140
3,390,559,407
12,584,317

74,146,095
-

73,150,802
-

718,221,334
153,018,246
144,646,514
351,843,417

334,416,608
1,055,040
61,165,357
11,121,013
1,210,573,502

288,331,979
6,937,552,833
42,898,133
109,641,232
209,117,400

141,544,338
4,977,994,422
31,411,659
3,634,576
1,031,771,150

6

1,961,550,544
4,130,348
179,497,258
9,308,299,023

489,155,938
583,101
7,101,899
162,449,945
5,788,000,267

3,493,720
7,665,181,392

4,015,615
7,101,899
6,270,624,461

13

522,911,510

1,952,718,357

179,542,939

1,439,369,586

14
21
15

2,899,105,204
8,857,355
61,048,006
3,491,922,075
12,800,221,098

1,111,871,873
8,657,342
54,229,053
3,127,476,625
8,915,476,892

1,890,873
57,176,643
238,610,455
7,903,791,847

6,557,288
50,210,247
1,496,137,121
7,766,761,582

18

18

13
14

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะกา เงิน (ตอ)

บ ิ ัท อา ์ ซ่ แอ จำากัด (มหาชน) แ ะบ ิ ัทยอย

ณ วันท 31 ันวาคม 2564

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนเรื อนหุ้นทีออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

16

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม
2564
2563

828,750,000

828,750,000

828,750,000

828,750,000

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

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

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

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

82,875,000
19,299,267,387
711,805,051
25,905,661,625
7,400,411
25,913,062,036
38,713,283,134

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

82,875,000
2,595,456,339
37,443,171
8,527,488,697
8,527,488,697
16,431,280,544

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

9

10
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

งบกำาไ ขาดทน

บ ิ ัท อา ์ ซ่ แอ จำากัด (มหาชน) แ ะบ ิ ัทยอย
ำาห ับ ี ิน ้ วันท 31 ันวาคม 2564

สาหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการเดินเรื อ
18
รายได้อืน
กาไรจากอัตราแลกเปลียน
เงินปันผลรับ
7 และ 8.1
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
9.2
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
9.2
ดอกเบียรับ
อืนๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการเดิ นเรื อ
18
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
18
ค่าใช้จ่ายอืน - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
รวมค่ าใช้ จ่าย
19
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
6
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า)
ซึงเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9
5
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
8.1
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
8.2
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
21
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
26
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี :
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขันพืนฐาน
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่ วงนาหนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
สาหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2564
2563

37,979,014,982

17,195,236,622

2,113,865,587

1,318,952,877

42,953,863
24,591,102
835,299,104
5,527,456
22,717,988
38,910,104,495

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

3,973,609,227
2,707,344
1,413,609
6,091,595,767

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

19,176,239,533
1,688,555,593
20,864,795,126
18,045,309,369
(197,353,784)
9,187,242

14,360,299,785
1,134,983,219
15,495,283,004
1,968,093,958
(270,326,176)
(526,503)

1,013,699,640
648,146,824
106,859,349
1,768,705,813
4,322,889,954
(44,324,687)
9,187,242

980,639,415
353,144,740
1,333,784,155
178,677,754
(126,418,788)
(526,503)

(1,861,350)
81,082,449
58,819,112
17,995,183,038
(18,709,665)
17,976,473,373

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

4,287,752,509
4,287,752,509

51,732,463
51,732,463

17,972,751,281
3,722,092
17,976,473,373

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

4,287,752,509
4,287,752,509

51,732,463
51,732,463

21.687

2.105

5.174

0.062

828,750,000

828,750,000

828,750,000

828,750,000

2.18
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

11

เอกสารแนบหมายเลข 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที่ 42 ประจาปี 2564
บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ศูนย์ประชุมปัญจธำนี ห้องรัชดำ ชัน 2
เลขที 127/2 อำคำรปัญจธำนีทำวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร 10120
วันศุกร์ ที 23 เมษำยน 2564 เวลำ 10.35 น.

กรรมการบริษัทฯทีเข้าร่ วมประชุม
1. ดร. จำลอง อติกุล
2. นำยสุ เมธ ตันธุวนิตย์
3. นำยสุ เทพ ตระนันทสิ น
4. นำยทวินโชค ตันธุวนิตย์
5. นำยอมรศักดิ นพรัมภำ
6. นำยวิเศษ จูภิบำล

7. นำงอำภำวดี มีคุณเอียม

กรรมกำรและประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล
กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล / กรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล

กรรมการบริษทั ฯทีไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายกัว ฮอค เอง
2. นายชาลี ชู

กรรมการ
กรรมการ

ผู้บริหาร
1. นายสุ เมธ ตันธุวนิตย์
2. นายสุ เทพ ตระนันทสิน
3. นางสาวนาถฤดี รุ่ งเรื องผล
4. นายทวินโชค ตันธุวนิตย์

กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ (ปฏิบตั ิการ)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ (การเงินและบัญชีกลุ่มและสารสนเทศกลุ่ม)
ผูอ้ านวยการอาวุโส (หัวหน้างานภูมิภาค, ปฏิบตั ิการ, ธุรกิจ)

ผู้สอบบัญชีจากสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
2. นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน
สาหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริ ษทั ฯ ได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของบริ ษทั โอเจ
อินเตอร์เนชันแนล จากัด

12
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นทีเข้าร่ วมประชุม
1. โดยตนเอง 21 รำย ถือหุ้นรวม 74,318,476 หุ้น
2. โดยมอบฉันทะ 94 รำย ถือหุ้นรวม 411,047,952 หุ้น
รวมผูถ้ ือหุ ้นทีเข้ำร่ วมประชุ มทังสิ น 115 รำย ถือหุ ้นรวม 485,366,428 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.56 ของจำนวนหุ้น
ทีจำหน่ำยได้ทงหมด
ั
จำนวน 828,750,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
หมำยเหตุ: หลังเปิ ดกำรประชุม มีผูถ้ ือหุ้นลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุมเพิมเติม เมือเสร็ จสิ นกำรประชุม มีผถู ้ ือหุ้น
เข้ำร่ วมประชุมรวม 120 รำย ถือหุ้นรวม 485,641,378 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 58.59 ของจำนวนหุน้ ทังหมด
ทังนี สัดส่ วนของกรรมการทีเข้าร่ วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ 77.78
ก่ อนเริ มกำรประชุ มนำงสำวเบญจมำพร รั กษพงษ์ไ ด้ชี แจงให้ผูถ้ ือ หุ ้น ทรำบถึ ง มำตรกำร ระเบีย บ ขันตอน
กำรป้ อ งกัน กำรแพร่ ระบำดของ COVID-19 วิธีกำรและขันตอนในกำรลงมติในแต่ละวำระของกำรประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุ ้น
โดย ดร. จำลอง อติกุล ขอฉันทำมติจำกทีประชุ มให้เฉพำะผูท้ ีคัดค้ำนหรื องดออกเสี ยง โดยให้ยกมือแสดงตนและมอบบัตร
ลงคะแนนในแต่ละวำระให้เจ้ำหน้ำที เพือนับคะแนน ทังนี เพือควำมรวดเร็ วในกำรนับคะแนน และสรุ ปมติ ในแต่ละวำระ
กำรประชุม ผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระจะปรำกฏทีจอด้ำนหน้ำห้องประชุม และนำงสำวเบญจมำพร รักษพงษ์ได้แนะนำ
กรรมกำรบริ ษทั ฯ รวมทังตัวแทนผูส้ อบบัญชีทีเข้ำร่ วมประชุม ตำมรำยชือดังกล่ำวข้ำงต้นต่อผูถ้ ือหุ้น จำกนัน ดร.จำลอง อติกุล
ได้ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี

เริมประชุมเวลา 10.35 น.
วาระที 1:

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 41 ซึงประชุมเมือวันที 4 มิถุนายน 2563

ดร.จำลอง อติกุล ขอให้ทีประชุมพิจำรณำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 41 ประจำปี 2563 ซึงประชุม
เมือวันที 4 มิ ถุนำยน 2563 ปรำกฏรำยละเอียดตำมสำเนำรำยงำนกำรประชุมทีได้ส่งให้ผูถ้ ื อหุ้นพิจำรณำล่วงหน้ำพร้อม
คำบอกกล่ำวเรี ยกประชุม รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ แล้วตังแต่เดือนมิถุนำยน 2563 และ
ถำมว่ำมีผใู้ ดประสงค์จะขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นขอแก้ไข
เมือจบรำยงำนแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถำม
ไม่มีผถู้ ือหุ้นซักถำม
มติทประชุ
ี
ม

ผู้ถือหุ้นจานวน 116 ราย ใช้ สิทธิออกเสี ยง 485,620,628 เสียง
เห็นด้ วย
483,056,828 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

100.00

ไม่เห็นด้ วย

0 เสี ยง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

งดออกเสี ยง

2,563,800 เสี ยง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

0 เสี ยง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

บัตรเสี ย

ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 41 ประจำปี 2563
ประชุมเมือวันพฤหัสบดีที 4 มิถุนำยน 2563
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วาระที่ 2:
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รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563

นำงสำวนำถฤดี รุ่ งเรื องผล รำยงำนผลประกอบกำรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ว่ำในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีปริ มำณกำรยกตู้
2,045,000 ตู ้ ลดลงจำกปี 2562 ร้อยละ 6 โดย สำยธุรกิจ SOC มีปริ มำณยกตู้ 814,000 ตู ้ ลดลงร้อยละ 11 สำยธุรกิจ COC มี
ปริ มำณยกตู้ 1,231,000 ตู ้ ลดลงร้อยละ 3 ขณะที utilization เพิมขึนจำกร้อยละ 126 เป็ นร้อยละ 134
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีผลกำไรก่อนภำษี 1,754 ล้ำนบำท เทียบกับปี 2562 ซึ งมีผลขำดทุน 482 ล้ำนบำท โดย
สำเหตุทีทำให้บริ ษทั ฯมีผลกำไรมำกขึนอย่ำงมีนัยสำคัญคือ ต้นทุนกำรดำเนิ นงำนลดลง 1,595 ล้ำนบำท มำจำกต้น ทุ น
นำมัน ที ลดลง 753 ล้ำ นบำท อี กสำเหตุ คื อรำยได้จ ำกค่ ำ freight เพิ มขึ น 664 ล้ำ นบำท ผลจำกรำยได้ต่ อตูเ้ พิ มขึนและ
ค่ำใช้จ่ำยต่อตูล้ ดลง ทำให้บริ ษทั ฯมี gross margin ร้อยละ 15 เทียบกับปี ทีแล้วทีมี gross margin อยู่ทีร้อยละ 3
ในส่ วนของต้น ทุน กำรด ำเนิ น งำนของบริ ษัท ฯ ในปี 2563 ต้นทุน ทีสู งทีสุ ด คือ Loading / Discharge หรื อ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรยกตู้ คิดเป็ นร้อยละ 39 ต้นทุนค่ำนำมันคิดเป็ นร้อยละ 19 ต้นทุนเกียวกับกำรบริ หำรจัดกำรกองเรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 20 ต้นทุนเกียวกับตูค้ อนเทนเนอร์อยู่ทีร้อยละ 7 และต้นทุน Cargo Handling Charge คิดเป็ นร้อยละ 16
คุณทวินโชค ตันธุวนิตย์ รำยงำนเกี ยวกับภำพรวมในปี 2563 และกำรคำดกำรณ์ในปี 2564 ว่ำ จำกสถำนกำรณ์
กำรระบำดของ COVID-19 ในปี ทีผ่ำนมำ ได้ผลักดันให้บำงธุ รกิจหำยไป ในขณะทีบำงธุ รกิจเกิ ดขึนมำ ในส่ วนของธุ รกิจ
shipping กล่ำวได้ว่ำผลักให้ cycle ของธุรกิจกลับมำเร็ วขึนกว่ำคำดกำรณ์ไว้ นอกจำกนี ยังส่ งผลให้บริ ษทั ฯตระหนักในเรื อง
ควำมปลอดภัย ของพนักงำนในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ มำกขึ น รวมถึ งเป็ นโอกำสให้ เรำได้ฝึกกำรปรั บตัวให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ และให้บริ ษ ัทฯ สำมำรถด ำเนิ นธุ รกิ จได้อย่ำงสะดุ ดน้อยที สุ ด ผลจำก COVID-19 ทำให้มีกำรคำดกำรณ์ ว่ำ
Global container throughput impact จะติดลบร้อยละ 1 - 3
ในปี 2563 ช่ วงมกรำคมถึงมีนำคม เป็ นช่วงทีมีกำรระบำดของ COVID-19 อย่ำงหนักในจีน จะเห็นได้วำ่ เรื อเริ ม
มีกำรทิงสมอ แต่ขณะเดียวกันค่ำ freight ในช่ วงเวลำดังกล่ำวกลับคงที ต่อมำในช่ วงกลำงปี แนวโน้มของเรื อทิ งสมอลดลง
เนื องจำกมีกำรขนส่ งสิ นค้ำระหว่ำงประเทศมำกขึน ค่ำ freight ค่อยๆ สู งขึน จนเมือมีกำรเรื อทิงสมอกลับมำใช้งำนมำกขึน
ค่ำ freight ก็ขยับตัวสู งขึนไปอีก ในขณะเดียวกันรำคำนำมันก็ตกลงมำก ทุกสำยเรื อต่ำงได้ผลประโยชน์ตรงนี รวมถึง RCL
จำก GDP Growth and Forecasts คำดกำรณ์ปี 2563 ติดลบร้อยละ 3.5 ขณะทีปี 2564 คำดกำรณ์กำรเติบโดที
ร้อยละ 5.5 แต่ทงนี
ั เป็ นกำรคำดกำรณ์ก่อนเกิดกำรระบำดรอบใหม่ของ COVID-19 ในหลำยประเทศ โดยจีนและอินเดีย ซึง
เป็ นตลำดทีบริ ษ ัทฯ เข้ำไปด ำเนิ นธุ รกิจ มี กำรคำดกำรณ์ GDP Growth and Forecasts ในปี 2564 อยู่ทีร้อยละ 8 และ 11
ตำมลำดับ ถือว่ำเปอร์เซ็นต์ทีจะ recover กลับมำมีแนวโน้มค่อนข้ำงสู ง
สิ งทีจะเกิดขึนในปี 2564 คือ มีกำรซื อสิ นค้ำมำสต๊อกในแต่ละประเทศมำกขึน หลำยบริ ษทั ฯ จะเริ มมีสินค้ำ
ในสต๊อกมำกขึน นันก็เป็นจุดบวกให้กบั กำรขนส่ งระหว่ำงประเทศดีขึน แต่ในกรณี ของ service consumption อำจต้องใช้
เวลำกว่ำจะกลับมำสู่ภำวะปกติ
ควำมเสี ยงในปี 2564 คือ ควำมล่ำช้ำในกำรให้วคั ซีนและกำรกลับมำระบำดรอบใหม่ของ COVID-19 นอกจำกนี
อำจเกิ ด port congestion ในหลำยๆ ที รวมถึ งเรื อจะเริ มเร่ งกำรวิ งให้เร็ วขึ น เพรำะทุ กคนเห็ นว่ำเรื อ turn เร็ วขึ นจะดี กว่ำ
นอกจำกนีธุรกิจขนำดเล็กหลำยธุรกิจอำจปิ ดเป็นกำรถำวร ซึงเรำต้องจับตำมองว่ำเหล่ำนี จะส่ งผลกระทบมำกน้อยแค่ไหน
ในส่ วนของ Container Freight & Charter Rate Indices จะเห็นจำกเส้นกรำฟว่ำ เมื อมีปัญหำเรื องเรื อไปขวำง
คลองสุ เอช ค่ำ freight แสดงแนวโน้มสู งขึน โดยค่ำเช่ำเรื อก็แสดงแนวโน้มสู งขึนเช่นกัน และในส่ วนของกรำฟทีแสดง
รำคำนำมัน Singapore Bunker Price แสดงให้เห็นว่ำรำคำนำมันมีแนวโน้มเพิมขึนต่อเนื อง และผลจำกเหตุกำรณ์เรื อขวำง
คลองสุเอช ทำให้มีเรื อล่ำช้ำรอข้ำมคลองตลอดระยะเวลำ 6 วัน จำนวน 300 ลำ ส่ งผลให้เรื อมีควำมล่ำช้ำในกำรเข้ำเทียบท่ำ
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โดยเทียบท่ำในยุโรปล่ำช้ำ 9 วัน และเทียบท่ำในอเมริ กำล่ำช้ำ 13 วัน สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวจะเป็ นอยู่อีกประมำณ 2-3 เดือน
จนกว่ำจะถึงประมำณเดือนมิถุนำยน
ในส่ วนของบริ ษทั ฯ มีทงเรื
ั อของตนเองและเรื อเช่ำ ในส่ วนซึ งในส่ วนของเรื อทีมีของตนเอง มีหลำยขนำด
ทำให้บริ ษทั ฯไม่ตอ้ งแบกรับควำมเสียงในส่ วนของค่ำเช่ำเรื อทีสู งขึนมำก ส่วนเรื อทีบริ ษทั ฯเช่ำเป็ นเรื อขนำดใหญ่ บริ ษทั ฯ
ได้มีกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสียงโดยซือมำใช้เอง เพรำะฉะนัน จึงไม่จำเป็ นต้องเช่ำในรำคำทีสู ง
ทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯยังคงเป็ นไปในทิศทำงเดิม โดยปั จจัยภำยนอกเห็นได้จำก ในขณะนี RCEP
กำลังมำ บริ ษทั ฯน่ำจะได้ประโยชน์จำก RCEP รวมถึงตลำดในจีนทีเติบโตค่อนข้ำงเร็ ว และบริ ษทั ฯยังเชือมันในตลำดอิ นเดีย
ว่ำในระยะกลำงและระยะยำว อิ นเดียยังมี ศกั ยภำพ รวมถึงผลจำก COVID-19 อเมริ กำจะมีกำรอัด ฉี ดเงิ นจำนวนมหำศำล
เข้ำไปในระบบเพือดำเนินกำรในเรื องดังกล่ำว และกำรฟื นตัวอย่ำงรวดเร็ วของยุโรป ทังสองปัจจัยหลังนี จะเป็ นแรงหนุ นให้
มีกำรใช้สินค้ำ และมีกำรเติบโตอย่ำงมีนยั สำคัญ
สำหรั บด ำเนิ นกำรภำยในของบริ ษัท ฯ จะมี กำรปรั บปรุ ง ประสิ ท ธิ ภำพในส่ ว นกำรจัด กำรด้ำนค่ ำใช้จ่ ำย
พิจำรณำควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกขึน มี e-service มำกขึน เน้น Digitalization นอกจำกนี บริ ษทั ฯยังจัดกำรในส่ วนของ
Asset Balancing ดังทีหลำยท่ำนคงได้ทรำบข่ำว บริ ษทั ฯซื อเรื อขนำดใหญ่ขึนเข้ำมำในกองเรื อ นี คือ 1 ใน action ทีบริ ษทั ฯ
พยำยำม balance ในส่ วนของ asset class และสิ งทีสำคัญทีสุ ดคือบริ ษทั ฯปฏิบตั ิตำมกฎ กติกำ ของ UN ทังในส่ วนของ IMO
คือ Low Sulphur ซึงบริ ษทั ฯปฏิบตั ิตำมอย่ำงครบถ้วน และในส่ วนของ Ballast water กำรติดเครื องกรองนำอับเฉำเรื อ บริ ษทั
ฯก็ปฏิบตั ิตำมอย่ำงครบถ้วนเช่นกัน สิ งทีจะดำเนิ นกำรต่อไปคือเรื องของ Decarbon / alternative fuel ซึ งได้มีกำรกำหนดไว้
ว่ำอีก 30 ปี จำกนี ค่ำ carbon ต้องเป็ น 0% แต่ขณะนียังไม่มีควำมแน่ชดั ว่ำจะใช้พลังงำนชนิ ดไหน และนี เป็ นเหตุผลทีบริ ษทั ฯ
ซือเรื อมือสอง แทนกำรสังต่อเรื อใหม่
เมือจบกำรรำยงำนแล้ว ดร.จำลอง อติ กุล ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุ้นได้ซักถำม โดยมีผถู้ ือหุ้นถำมคำถำม และ
กรรมกำรได้ชีแจงดังต่อไปนี
นำยเจษฎำ แก้วขำว ผูถ้ ือหุ ้นมำด้วยตนเอง
คำถำม:

สิ นปี 2563 RCL มี capacity กี TEU เป็น capacity จำกกำรเช่ ำ เรื อ กี TEU หลังจำกซื อเรื อเก่ ำ เพิ มในช่ ว ง
ไตรมำส 1 ปี 2564 RCL มี capacity ทังหมดกี TEU และเป็ น capacity ของเรื อเช่ำกี TEU

ตอบ:

ปกติ operating fleet ของบริ ษทั ฯ ร้อยละ 50 เป็ นเรื อของเรำเอง อีกร้อยละ 50 เป็ นเรื อเช่ำ แต่เนืองจำกเรำเห็น
แนวโน้มว่ำค่ำเช่ำเรื อแพงขึนเรื อยๆ บริ ษทั ฯ จึงมีแผนทีจะเอำเรื อให้เช่ำกลับเข้ำมำใช้เอง บวกกับซื อเรื อมือ
สองทีเป็นขนำดทีบริ ษทั ฯ ยังไม่มีเข้ำมำใช้งำนแทนที ตอนนี บริ ษทั ฯ มีเรื อเช่ำประมำณร้อยละ 20 แต่สินปี
impact น่ำจะเหลือร้อยละ 10

นำยกิตติพงษ์ กำธรเจริ ญ ผูถ้ ือหุ้นมำด้วยตนเอง
คำถำม:

ช่วงทีค่ำระวำงสู งจะสู งแบบนี อีกนำนเท่ำไหร่ บริ ษทั ฯมีวิธีบริ หำรควำมเสียงอย่ำงไร และจะมี diversify ไป
ธุรกิจทีเกียวข้องหรื อธุรกิจอืนหรื อไม่
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ตอบ:
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จำกที ได้นำเสนอ จะเห็นว่ำ เส้ นกรำฟลง แล้วก็ขึน แต่ทงนี
ั ในปี ที แล้ว ช่ วงเกิ ด COVID-19 แรกๆ หลำย
ประเทศ lockdown สิงทีสำยเรื อทำคือ manage capacity คือถ้ำ freight มีแนวโน้มไม่ดี สิงทีสำยเรื อทำคือต้อง
ทิงสมอเรื อ เพือให้ค่ำ freight ไม่ตกจนเกินไป แต่ค่ำ freight ทุกวันนีมองว่ำรำคำสู งเกินไป จะให้คำดหวังว่ำ
จะสูงแบบนีไปทังปี คงไม่ใช่ แต่ครึ งปี แรกน่ำจะยังได้และอำจจะไปถึงไตรมำสที 3
ในเรื องของ diversify ทำธุรกิจอืน บริ ษทั ฯ ยังคงทำเกียวกับกำรขนส่ ง เน้น logistic activity มำกขึน และยังคง
มองหำโอกำสในจีนและอินเดียมำกขึน เพรำะเรำเชือว่ำอินเดีย อำเซียน และจีน จะเป็ นเสำหลักสำคัญในภูมิภำคนี
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถำมเพิมเติม
ทีประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯในรอบปี 2563

วาระที 3:

รับทราบค่ าตอบแทนกรรมการฯประจาปี 2563

ดร.จำลอง อติกุล รำยงำนว่ำในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจ ำปี 2563 คณะกรรมกำรบริ ษ ัทฯมีจำนวน
9 คน กรรมกำรบริ ษทั ฯ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล ได้ปฏิบตั ิหน้ำที
ตลอดปี 2563 สมควรได้รับค่ำตอบแทนมำตรฐำนรำยปี รวมทังสิ น 5.95 ล้ำนบำท และได้รับค่ำตอบแทนเพิมเติมร้ อยละ
0.5 ของกำไรส่ วนทีเกิน 1,000 ล้ำนบำทแรก เป็นจำนวนเงิน 3.728 ล้ำนบำท เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ทีได้รับอนุมตั ิจำกที
ประชุมผูถ้ ือหุ้น ครังที 26 และครังที 39 เมื อวันที 29 เมษำยน 2548 และวันที 27 เมษำยน 2561 ตำมรำยละเอียดในเอกสำร
แนบหมำยเลข 2 ซึ งได้ส่งให้ผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้ำพร้อมกับคำบอกกล่ำวเรี ยกประชุ ม และได้เปิ ดเผยค่ำตอบแทนกรรมกำรฯ
เป็ นรำยบุคคลในรำยงำนประจำปี 2563 ภำยใต้หัวข้อ “กำรกำกับดูแลกิจกำร”
คณะกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิ บำล ได้พิ จำรณำกำรจ่ำยค่ ำตอบแทนกรรมกำรฯ
เปรี ยบเทียบกับผลสำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรฯ ประจำปี 2556 ทีได้ดำเนินกำรสำรวจโดยสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย และมีควำมเห็นว่ำค่ำตอบแทนมำตรฐำนตำมทีได้รับอนุมตั ิเมือปี 2548 เป็ นจำนวนทีเหมำะสมหำกเที ยบกับควำมรู้
ควำมสำมำรถ และขอบเขตควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ทังนี กรรมกำร อำร์ ซี แอล ได้รับค่ำตอบแทนมำตรฐำน
หรื อค่ำตอบแทนประจำเป็ นรำยปี เพียงอย่ำงเดียว และเป็ นรำยปี หลังจำกบริ ษัทฯรำยงำนผลประกอบกำรต่ อผูถ้ ื อหุ้ นแล้ว
กรรมกำรบริ ษทั ฯ และกรรมกำรชุดย่อยไม่ได้รับเบียประชุม นอกจำกค่ำตอบแทนประจำรำยปี คณะกรรมกำรสรรหำ กำหนด
ค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำลมิได้พิจำรณำเสนอสิ ทธิ ประโยชน์อืนๆเพิมเติมให้กบั กรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมือจบกำรรำยงำนแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุ้นได้ซักถำม
ไม่มีผถู้ ือหุ้นซักถำม
ทีประชุมรับทรำบรำยงำนค่ำตอบแทนกรรมกำรฯประจำปี 2563
วาระที 4:

พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

ดร.จำลอง อติ กุล ขอให้ทีประชุมพิจำรณำงบดุลและบัญชี กำไรขำดทุนประจำปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวำคม
2563 ทีผ่ำนกำรรับรองของผูส้ อบบัญชี และได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ้นได้พิจำรณำล่วงหน้ำ ในหมวด “งบกำรเงิน” ของรำยงำน
ประจำปี 2563 ซึงส่งพร้อมให้กบั คำบอกกล่ำวเรี ยกประชุม และเปิ ดโอกำสให้ผูป้ ระชุมซักถำม
มีผถู้ ือหุ้นถำมคำถำม และกรรมกำรได้ชีแจงดังต่อไปนี

16

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43

บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

นำงสำวนำรี แซ่ ลี ผูถ้ ือหุ ้นมำด้วยตนเอง
คำถำม:

จำกงบกำรเงินรวม งบกำไรขำดทุนหน้ำที 8
ข้อ 1. รำยได้อืนๆ ปี 2563 จำนวน 51.2 ล้ำนบำท เพิมขึนจำกปี 2562 จำนวน 20 ล้ำนบำท เกิดจำกสำเหตุอะไร
ข้อ 2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรปี 2563 เพิมขึนจำกปี 2562 จำนวน 200 ล้ำนบำท มำจำกสำเหตุอะไร

ตอบ:

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรทีเพิมขึน ส่ วนหนึ งเนืองจำกโบนัสพนักงำน เนืองจำกเรำมีกำไรในปี 2563 จึงมีกำรจ่ำย
โบนัสพนักงำน ส่ วนรำยได้ทีเพิมขึน เนืองจำกว่ำเมือเกิด COVID-19 ในส่ วนของงบกำรเงินรวม เรำมี subsidize
ส่ วนหนึงมำจำกรัฐบำลสิ งคโปร์ รัฐบำลฮ่องกง ทำให้มีรำยได้อืนสู งขึน
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถำมเพิมเติม

มติทประชุ
ี
ม

ผู้ถือหุ้นจานวน 118 ราย ใช้ สิทธิออกเสี ยง 485,622,128 เสี ยง
เห็นด้ วย
485,340,528 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

100.00

ไม่เห็นด้ วย

0 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

งดออกเสี ยง

281,600 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

-

0 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

บัตรเสี ย

ที ประชุ มมี ม ติ ด ้ว ยคะแนนเสี ยงเอกฉั น ท์ อนุ มัติ ง บดุ ล และบัญ ชี ก ำไรขำดทุ น ประจ ำปี สิ นสุ ด วัน ที
31 ธันวำคม 2563
วาระที 5:

พิจ ารณาอนุ มัติ ก ารจั ดสรรผลก าไรและการจ่ ายเงิน ปั น ผลส าหรั บผลการด าเนิ น งานประจ าปี สิ นสุ ด
31 ธันวาคม 2563

ดร.จำลอง อติกุล อ้ำงถึงรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2563 ทีได้แจ้งให้ทีประชุมทรำบแล้วในวำระที
2 ซึ งบริ ษทั ฯ มี กำไรสุ ทธิ 1,745 ล้ำนบำท ทีประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ครังที 2 / 2564 เมื อวันที 25 กุมภำพันธ์ 2564
ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวำคม 2563 โดยให้เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจำรณำจ่ ำยเงิ นปั น ผล หุ้น ละ 0.50 บำท จำกผลกำรด ำเนิ น งำนปี 2563 และก ำไรสะสม สำหรั บหุ้ นสำมัญ จำนวน
828,750,000 หุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ น 414,375,000 บำท โดยกำหนดรำยชื อผูถ้ ื อหุ ้นทีมี สิทธิรับเงินปั นผล (Record
Date) ในวันที 25 มีนำคม 2564 และกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที 21 พฤษภำคม 2564 และทีประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
ครังที 3 / 2564 เมือวันที 10 มีนำคม 2564 ได้มีมติ ให้เสนอต่อทีประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นพิจำรณำกำรจัดสรรผลกำไรสุทธิ
ประจำปี ส่ วนหนึ ง จำนวน 5,000,000 บำท เป็นทุนสำรองตำมทีกฎหมำยกำหนด ทังนี นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปั นผลและ
ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปั นผลเปรี ยบเทียบปี 2561-2563 แสดงไว้ในเอกสำรแนบหมำยเลข 3 ซึงส่ งให้ผถู้ ือหุ ้นล่วงหน้ำพร้อมคำ
บอกกล่ำวเรี ยกประชุม
เมือจบกำรรำยงำนแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุ้นซักถำม
ไม่มีผถู้ ือหุ ้นซักถำม
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มติท่ปี ระชุม

ผู้ถือหุ้นจานวน 118 ราย ใช้ สิทธิออกเสี ยง 485,622,128 เสียง
เห็นด้ วย
485,622,128 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

100.00

ไม่เห็นด้ วย

0 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

0 เสี ยง

คิดเป็ นร้ อยละ
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0.00

ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมตั ิกำรจัดสรรผลกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำร
ดำเนินงำนประจำปี สิ นสุ ด 31 ธันวำคม 2563

วาระที่ 6:

พิจารณาเลือกตังคณะกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ดร.จำลอง อติ กุล ได้แจ้งผูถ้ ือหุ้นถึงข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 29 ในกำรประชุมสำมัญประจำปี กรรมกำร
จำนวนหนึ งในสำมต้องออกจำกตำแหน่ง และกรรมกำรทีออกจำกตำแหน่งนัน จะเลือกตังให้รับตำแหน่งอีกวำระก็ได้
ในปี 2564 มีกรรมกำรทีออกจำกตำแหน่ง 3 ท่ำน ดังนี
1. ดร.จำลอง อติกุล
ประธำนกรรมกำร
2. นำยอมรศักดิ นพรัมภำ
กรรมกำรอิสระ
3. นำยสุ เทพ ตระนันทสิน
กรรมกำร
ตำมทีประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครังที 2 / 2564 เมื อวันที 25 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล และมีมติให้เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตังกรรมกำรทีออก
ตำมวำระกลับเข้ำรับตำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึง ดังนี
1. ดร.จำลอง อติกุล
ประธำนกรรมกำร
2. นำยอมรศักดิ นพรัมภำ
กรรมกำรอิสระ
3. นำยสุ เทพ ตระนันทสิน
กรรมกำร
ข้อมูลเบืองต้นของกรรมกำรทีครบวำระต้องออกจำกตำแหน่ง และได้รับกำรเสนอชือกลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีก
วำระ มี รำยละเอียดอยู่ในเอกสำรแนบหมำยเลข 4 ซึ งส่ งให้ผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้ำพร้อมคำบอกกล่ำวเรี ยกประชุ ม คณะกรรมกำร
สรรหำ กำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล ได้พิจำรณำกรรมกำรและผูไ้ ด้รับกำรเสนอชือเป็ นกรรมกำรใหม่แล้ว มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสำหรั บผูด้ ำรงตำแหน่ งกรรมกำร และตำมนิ ยำมกรรมกำรอิ สระ ทุกท่ำนเป็ นผูม้ ี ควำมรู ้ ประสบกำรณ์และควำม
ชำนำญในสำขำต่ำงๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มฯ เมือจบกำรรำยงำนแล้ว ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ้นได้ซักถำม
ไม่มีผถู้ ือหุ้นซักถำม
ดร.จำลอง อติกุล จึงขอให้ผถู้ ือหุ ้นลงมติเป็ นรำยบุคคล ปรำกฎดังนี
6.1 ดร. จาลอง อติกุล
มติทประชุ
ี
ม
ผู้ถือหุ้นจานวน 118 ราย ใช้ สิทธิออกเสี ยง 485,622,128 เสี ยง
เห็นด้ วย
483,641,928 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ
99.5922
ไม่เห็นด้ วย

1,980,200 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

0.4078

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

0 เสี ยง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.00
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6.2 นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
มติทประชุ
ี
ม
ผู้ถือหุ้นจานวน 118 ราย ใช้ สิทธิออกเสี ยง 485,622,128 เสียง
เห็นด้ วย
482,491,918 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ
99.3554
ไม่เห็นด้ วย

3,130,210 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

0.6446

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

0 เสี ยง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

6.3 นายสุ เทพ ตระนันทสิน
มติทประชุ
ี
ม
ผู้ถือหุ้นจานวน 118 ราย ใช้ สิทธิออกเสี ยง 485,622,128 เสียง
เห็นด้ วย
484,850,928 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ
99.8412
ไม่เห็นด้ วย

771,200 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

0.1588

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

0 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

ดร.จำลอง อติกุล ได้สรุ ปว่ ำที ประชุมมี มติด ้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ื อหุ ้นที มำประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนนเลือกให้ ดร.จำลอง อติกุล และนำยสุ เทพ ตระนันทสิ น เป็ นกรรมกำร และทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำก
เลือกให้นำยอมรศักดิ นพรัมภำ เป็ นกรรมกำรอิสระ
ดร.จำลอง อติกุล ได้ขอบคุณผูถ้ ื อหุ ้นทีให้ควำมไว้วำงใจด้วยกำรเลื อกตังกรรมกำรกลับเข้ำดำรงตำแหน่ งและ
กรรมกำรใหม่ทำหน้ำทีแทนกรรมกำรทีครบวำระ ดังนันในปี 2564 นี คณะกรรมกำรบริ ษ ัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3
ท่ำน กรรมกำรทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร 1 ท่ำน และกรรมกำรบริ หำร 5 ท่ำนรวม 9 ท่ำน
วาระที 7:

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี

ดร.จำลอง อติ กุล อ้ำงถึงทีประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นครังที 41 วันที 4 มิ ถุนำยน 2563 ได้มีมติแต่งตังนำยชัยยุ ทธ
อังศุวิทยำ (ลงนำมเป็นปี ที 3) เป็นผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที 3885 หรื อ นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
เลขที 4563 หรื อ นำงสำวดรณี สมก ำเนิ ด ผู้สอบบัญชี รับ อนุ ญำตเลขที 5007 หรื อ นำงสำวจำรุ ณี น่ วมแม่ ผู้สอบบัญชี
รับอนุ ญำตเลขที 5596 จำกส ำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิ เอท เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯส ำหรั บระยะเวลำตังแต่วนั ที
1 มกรำคม 2563 ถึ งวันที 31 ธันวำคม 2563 โดยคนใดคนหนึ งในสี คนดังกล่ำว เป็ นผู ล้ งนำมรับรองงบกำรเงินของบริ ษ ัทฯ
ในนำมของ สำนักงำน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็ นจำนวน 1,500,000 บำท
สำหรับปี 2564 นี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและเสนอแต่งตังนำยชัยยุทธ อังศุวิทยำ (ลงนำมเป็นปี ที
4) เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที 3885 หรื อ นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตเลขที 4563 หรื อ นำงสำว
ดรณี สมก ำเนิ ด ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตเลขที 5007 หรื อ นำงสำวจำรุ ณี น่ วมแม่ ผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญำตเลขที 5596 จำก
สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิ เอท เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ สำหรับระยะเวลำตังแต่วนั ที 1 มกรำคม 2564 ถึงวันที
31 ธันวำคม 2564 ซึ งทีประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครังที 2/2564 เมือวันที 25 กุมภำพันธ์ 2564 มีมติ เห็นชอบตำมกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้เสนอทีประชุมผูถ้ ื อหุ ้นแต่งตังนำยชัยยุทธ อังศุวิทยำ เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำต
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เลขที 3885 หรื อ นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที 4563 หรื อ นำงสำวดรณี สมกำเนิด ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญำตเลขที 5007 หรื อ นำงสำวจำรุ ณี น่วมแม่ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตเลขที 5596 จำกสำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิ เอท
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สำหรับระยะเวลำตังแต่วนั ที 1 มกรำคม 2564 ถึงวันที 31 ธันวำคม 2564 โดยคนใดคนหนึ งในสี
คนดังกล่ำว เป็ นผูล้ งนำมรับรองงบกำรเงินของบริ ษทั ฯในนำมของ สำนักงำน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีดงั กล่ำว ข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำทีได้ ให้สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหำ
ผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญำตอื นของสำนักงำนทำหน้ำที ตรวจสอบบัญชี และแสดงควำมเห็ นต่ องบกำรเงิ นของบริ ษ ัทฯแทน
ผูส้ อบบัญชีด ังกล่ำวได้ ทังนี ผูส้ อบบัญชีต ำมรำยชือทีเสนอมำนัน ไม่มีควำมสัมพันธ์ และ / หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษ ัท
บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด และไม่ได้สังกัดสำนักงำนเดียวกันกับ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศ
ค่ำสอบบัญชีสำหรั บปี 2564 ดังมี รำยละเอีย ดตำมเอกสำรแนบหมำยเลข 5 ซึ งได้จัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้ำ
พร้อมคำบอกกล่ำวเรี ยกประชุม สรุ ปได้ดงั นี
ค่ าสอบบัญชี (บาท)
ปี 2563
ปี 2564
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม

660,000

660,000

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

840,000

840,000

1,500,000

1,500,000

รวมทังสิ น

เมือจบกำรรำยงำนแล้ว ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุ้นซักถำม ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นซักถำม จึงให้ผูถ้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยง
โดยมีคะแนนเสียงดังนี
มติทประชุ
ี
ม

ผู้ถือหุ้นจานวน 119 ราย ใช้ สิทธิออกเสี ยง 485,641,128 เสี ยง
เห็นด้ วย
485,641,128 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

100.00

ไม่เห็นด้ วย

0 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

งดออกเสี ยง

0 เสี ยง คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.00

ทีประชุ มมี มติ คะแนนเสี ยงเอกฉันท์ อนุ มตั ิ แต่ งตังผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ สำหรั บระยะเวลำตังแต่วนั ที
1 มกรำคม 2564 ถึงวันที 31 ธันวำคม 2564 โดยค่ำสอบบัญชีสำหรับปี 2564 รวมทังสิ น 1,500,000 บำท เท่ำกับปี ก่อน
เมือจบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ทังหมดแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นซักถำม
มีผถู้ ือหุ้นถำมคำถำม และกรรมกำรได้ชีแจงดังต่อไปนี
นำยมนตรี ใจแก้ว ผูถ้ ือหุ ้นมำด้วยตนเอง
คำถำม:

อยำกทรำบว่ำในไตรมำสที 1 ค่ำระวำงเดินเรื อเฉลียต่อตูข้ อง RCL เท่ำไหร่ และในไตรมำสที 1 ต้นทุนกำร
เดินเรื อต่อตูข้ อง RCL เท่ำไหร่
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ตอบ:

ขอแสดงกรำฟทีนำเสนออีกครัง เส้นสีแดง คือ freight index ของไตรมำสแรก จะเห็นได้ว่ำอยู่ในระดับเดียวกันกับ
ไตรมำสสุ ดท้ำยของปี ทีแล้ว ส่ วนของค่ำใช้จ่ำยอื นๆ เนื องจำกเรื อเรำ renew เข้ำมำ ยังไม่ impact อะไร คิดว่ำไม่
น่ำจะต่ำงกันเท่ำไหร่

นำงสำวมำรยำท ใจแก้ว ผูถ้ ือหุ้นมำด้วยตนเอง
คำถำม: ค่ำระวำงเฉลียของไตรมำสที 2 ประมำณเท่ำไหร่ เป็ นเงิน USD และในไตรมำสที 2 ปี 2564 สู งกว่ำไตรมำสที 1
หรื อไม่
ตอบ:

ในส่วนของแนวโน้ม ขอแสดงกรำฟทีนำเสนออีกครัง กล่ำวได้ว่ำมีหลำยปัจจัยทีทำให้ค่ำ freight ขึนหรื อลง
ซึงจำกกรำฟจะเห็นว่ำ เส้นกรำฟขยับขึนนิดหนึง แนวโน้มเป็ นลักษณะนี

นำงสำวนำรี แซ่ลี ผูถ้ ือหุ้นมำด้วยตนเอง
คำถำม:

ขอควำมรู ้ในรำยละเอียดของกำรซือเรื อมือสอง กับควำมเสี ยงเรื อง Alternative Fuel บริ ษทั ฯ มีกลยุทธ์ในกำร
บริ หำรลดควำมเสี ยงนีอย่ำงไร

ตอบ:

Alternated Fuel บังคับใช้จริ งปี ใน 2050 แต่จะเริ มใช้ปี 2030 ฉะนันเรื อเก่ำทีมีอำยุใช้งำนประมำณ 10-20 ปี ก็
ยังใช้ได้ แต่ถำ้ ต่อเรื อใหม่ก็ยงั เป็ นห่วงในจุดนี รวมถึงตอนนียังไม่ได้ขอ้ สรุ ปชัดเจนว่ำ alternated energy จะ
เป็ นเชือเพลิงประเภทใดแน่ ทำงบริ ษทั ฯ จึ งใช้เรื อเก่ำไปก่อน ประกอบกับมีหลำยปั จจัยทีต้องพิจำรณำ ที
แน่ๆ คือกำรเผำไหม้และวิธีกำรเติม นอกจำกนี ยังมีในส่ วนของทีจัดเก็บเชื อเพลิงบนเรื อ ถ้ำเป็ นของเหลวก็
จัดเก็บในถัง แต่ถำ้ เป็ นแก๊สก็ตอ้ งพิจำรณำในเรื องควำมดัน ซึ งยุ่งยำก และต้องเปลียนแปลงเยอะ ดังนันเมือ
แน่นอนแล้วว่ำเป็ นเชือเพลิงประเภทใด จึงค่อยต่อเรื อใหม่ให้เหมำะสมและใช้ได้กบั เชือเพลิงตัวใหม่

นำยกิตติพงษ์ กำธรเจริ ญ ผูถ้ ือหุ้นมำด้วยตนเอง
คำถำม:

ค่ำระวำงทีเหมำะสมควรจะประมำณเท่ำไหร่ และในส่ วน Logistics ทีว่ำมี แผนดำเนิ นกำรทีอินเดียและจี น
เป็ นแบบไหน นอกจำกนีขอชืนชมว่ำทีมผูบ้ ริ หำรนำเสนอได้ดีมำก

ตอบ:

ไม่สำมำรถตอบได้ว่ำค่ำระวำงที เหมำะสมเป็ นเท่ำไหร่ เนื องจำกค่ำ freight เป็ นไปตำม market ตอนนี สิ งที
บริ ษทั ฯ ทำได้คือกำรเตรี ยมควำมพร้อมเพือรับมือกรณี ค่ำ freight ตก เพือให้บริ ษทั ฯ สำมำรถไปข้ำงหน้ำต่อ
ได้ ในส่ วนของ logistics ทีบริ ษทั ฯ จะเข้ำไปดำเนินกำรในจีน หรื อ อินเดีย จะมองในมุมของลูกค้ำ เน้นเพิม
ศักยภำพในส่วน value added service นอกเหนือจำกเรื อง freight ทีเรำทำอยู่แล้ว
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถำมเพิมเติม
ดร.จำลอง อติกุล กล่ำวขอบคุณผูถ้ ือหุ้นและปิ ดกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 42 ประจำปี 2564 เวลำ 11.50 น.
_______________________
ดร. จาลอง อติกุล
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
____________________
นางสาววลัยพร ขาโพ
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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เอกสารแนบหมายเลข 2

เอกสารประกอบวาระที 3 รับทราบค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ทีประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 26 เมือวันที 29 เมษำยน 2548 ได้อนุมตั ิหลักเกณฑ์ค่ำตอบแทนกรรมกำรผูกพันกับ
กำไรสุทธิของบริ ษทั ฯ ดังนี
1. กรณี ผลประกอบกำรของบริ ษทั ฯมีกำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท ให้ใช้โครงสร้ำง“ค่ำตอบแทนมำตรฐำน”
ตำมทีได้รับอนุมตั ิจำกทีประชุมสำมัญประจำปี ครังที 25 เมือวันที 30 เมษำยน 2547
2. หำกผลประกอบกำรของบริ ษทั ฯมีกำไรสุ ทธิ เกินกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท ให้เพิมค่ำตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของกำไร
ส่ วนทีเกิน 1,000 ล้ำนบำทแรก โดยให้กรรมกำรตำแหน่งต่ำงๆ ได้รับตำมสัดส่ วนทีกำหนดไว้ใน “ค่ำตอบแทนมำตรฐำน”
3. ให้ใช้หลักเกณฑ์ขำ้ งต้น สำหรับผลประกอบกำรตังแต่ปี 2547 เป็ นต้นไป
ค่ำตอบแทนมำตรฐำนทีได้รับอนุมตั ิมีจำนวนทังสิ น 6.35 ล้ำนบำท
ทังนี เนื องจำกที ประชุ มสำมัญผู ้ถือ หุ ้น ครั งที 39 เมื อวันที 27 เมษำยน 2561 ได้มี มติ เ ป็ นเอกฉั น ท์อนุ มตั ิ เ พิ ม
ค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล จำนวน 50,000 บำท ต่อปี ต่อท่ำน มีผลตังแต่ปี 2561
เป็ นต้นไป โดยคณะกรรมกำรชุดดังกล่ำวได้รับมอบหมำยภำรกิจเพิมเติมในเรื องธรรมำภิบำล ดังนัน ค่ำตอบแทนกรรมกำร
สรรหำ กำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล คือ 150,000 บำท ต่อท่ำนต่อปี
นอกจำกนี ในกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นครั งที 42 เมือวันที 23 เมษำยน 2564 คณะกรรมกำรบริ ษ ัทฯมีจำนวน
9 คน ณ สิ นสุ ด ปี 2564 คณะกรรมกำรบริ ษัท ฯมี จำนวน 9 คน บริ ษ ัทฯมี ผลกำรด ำเนิ น งำนกำไรสุ ทธิ 17,973 ล้ำ นบำท
ดังนัน ค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวข้ำงต้น จะปรำกฏรำยละเอียดดังนี
2563
2564
ตำแหน่ง
ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทน
ค่ำตอบแทน
มำตรฐำน (บำท)
เพิมเติม (บำท)
มำตรฐำน (บำท)
เพิมเติม (บำท)
ประธาน
1,000,000
626,800
1,000,000
14,262,816.20
กรรมการผูจ้ ดั การ
800,000
501,000
800,000
11,410,252.96
กรรมการ (ต่อท่าน)
400,000 x 6 ท่าน
250,600 x 6 ท่าน
400,000
5,705,126.48
166,667 x 1 ท่าน* 104,600 x 1 ท่าน*
233,333 x 1 ท่าน** 146,000 x 1 ท่าน**
กรรมการตรวจสอบ (ต่อท่าน)
300,000
188,000
300,000
4,278,844.86
กรรมการสรรหา
150,000
94,000
150,000
2,139,422.43
กำนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
(ต่อท่าน)
*กรรมการ 1 ท่านได้รับค่าตอบแทนตังแต่วนั ที 1 มกราคม - 4 มิถุนายน 2563 / **กรรมการ 1 ท่านได้รับค่าตอบแทนตังแต่วนั ที 4 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2563

ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบริ ษทั ฯ และกรรมกำรในคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำ
กำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล ได้รับค่ำตอบแทนมำตรฐำนสำหรับกำรปฏิบตั ิหน้ำทีตลอดปี (ม.ค. - ธ.ค. 2564)
รำยละเอี ยดกำรจ่ำ ยค่ ำ ตอบแทนมำตรฐำนให้ กรรมกำรเป็ นรำยบุ ค คลได้แสดงไว้ใ น แบบ 56-1 One Report
ประจำปี 2564 หัวข้อ “กำรกำกับดูแลกิจกำร”
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เอกสารแนบหมายเลข 3
เอกสารประกอบวาระที 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั ฯมี น โยบำยกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลแก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ในอัต รำไม่เ กิ น ร้ อ ยละ 50 ของกำไรสุ ท ธิ ของบริ ษ ัท ฯและ
บริ ษทั ย่อย กำรจ่ำยเงินปันผลต้องได้รับอนุมตั ิจำกทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึงประกอบด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯอำจจ่ำยเงิ นปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นได้เป็ นครังครำว เมื อเห็นว่ำบริ ษทั ฯมีกำไร
พอสมควรพอทีจะทำเช่นนัน เมือได้จ่ำยเงินปันผลแล้ว จะรำยงำนให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
เนื องจำกบริษัท ฯมี ผ ลกำไรสุ ท ธิ จ ำนวน 17,973 ล้ำ นบำท จึ งพิ จ ำรณำอนุ มัติ จ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลส ำหรั บ ผลกำร
ดำเนินงำนสิ นสุ ด 31 ธันวำคม 2564 จำกผลกำรดำเนินงำนปี 2564

ข้ อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสาหรับรอบปี บัญชี 2562-2564
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

2562

2563

2564

กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (ล้านบาท)

(493)

1,745

17,973

828,750,000

828,750,000

828,750,000

เงินปั นผลต่อหุ้น (บาท : หุ ้น)

งดจ่าย

0.50

6

รวมเงินปันผลจ่ายทังสิ น (ล้ำนบาท)

งดจ่าย

414.375

4,972.50

สัดส่ วนการจ่ายเงินปันผล

งดจ่าย

23.7%

27.7%

จานวนหุ้น
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เอกสารประกอบวาระที 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึงออกตามวาระ
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เอกสารแนบหมายเลข 4

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที 29 กำหนดให้ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง กรรมกำรจำนวนหนึ งในสำม
ต้องออกจำกตำแหน่ ง และกรรมกำรที ออกจำกตำแหน่ งนัน จะเลื อกตังให้เข้ำรั บตำแหน่ งอี กก็ได้ โดยในปี 2565 นี มี
กรรมกำรทีต้องออกจำกตำแหน่ง 3 รำย ดังนี
1. นำยกัว ฮอค เอง
กรรมกำร
2. นำงอำภำวดี มีคุณเอียม
กรรมกำรอิสระ
3. นำยชำลี ชู
กรรมกำร
คณะกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล ได้พิจำรณำกลันกรองเสนอรำยชือกรรมกำรทีออก
ตำมวำระต่อทีประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครังที 2/2565 เมือวันที 25 กุมภำพันธ์ 2565 เพือเสนอต่อทีประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
ครังที 43 ขอให้เลือกตังกรรมกำรทีออกตำมวำระกลับเข้ำรับตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั ฯ ดังนี
1. นำยกัว ฮอค เอง
กรรมกำร
2. นำงอำภำวดี มีคุณเอียม
กรรมกำรอิสระ
3. นำยชำลี ชู
กรรมกำร
บริ ษทั ฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกรรมกำรทัง 3 รำยมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด
พ.ศ. 2335 คุ ณสมบัติของผู้ด ำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษ ัทฯ นิ ยำมกรรมกำรอิ ส ระ และเป็ นผู ้มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ในธุ รกิจทีเกียวข้องกับกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเลือกตังกรรมกำรทีออกตำมวำระจำนวน 3
รำยกลับเข้ำรับตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั ฯ อีกวำระ
ทังนี บริ ษัทฯได้เ ชิ ญผูถ้ ือหุ้นเสนอระเบี ยบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื อบุ คคลเพื อเป็น
กรรมกำรในระหว่ำงวันที 8 พฤศจิกำยน - 31 ธันวำคม 2564 เมือถึงกำหนด ไม่มีผถู้ ือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมกำร
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ข้อมูลเบืองต้นของกรรมการทีครบกาหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื อกลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่

ชื อ
เสนอแต่ งตังเป็ น
อายุ
สั ญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

นำยกัว ฮอค เอง
กรรมกำร
82 ปี
สิ งคโปร์
- ปริ ญญำตรี ภำษำและวรรณคดีองั กฤษ มหำวิทยำลัยนำนจิง สำธำรณรัฐประชำชนจีน
- วุฒิบตั รกำรจัดกำรและพัฒนำนักบริ หำร มหำวิทยำลัย ฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
หลักสู ตรอบรม
- หลักสู ตร Director Accreditation Program รุ่ นที 57/2006
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย
ประสบการณ์การทางาน
- ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสสำยวิจยั และพัฒนำธุรกิจเอเชียเหนือ กลุ่มบริ ษทั อำร์ ซี แอล
- กรรมกำรบริ หำร บริ ษทั อำร์ ซี แอล จำกัด (มหำชน)
- สมำชิกกิตติมศักดิ The Hong Kong Institute of Directors
- ทีปรึ กษำคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ปี 2553 กลุ่มบริ ษทั อำร์ ซี แอล
ก่อนได้รับเลือกตังเป็ นกรรมกำรอีกครังในปี 2554
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการอืน (ทีไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน)
3 แห่ง (บริ ษทั ย่อย บมจ. อำร์ ซี แอล)
การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแข่ งขัน/
ไม่มี
เกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ฯทีอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การถือหุ้นในบริษทั ฯ (ณ วันที 31 ธันวาคม 2564) ไม่มี
ผลงานปี 2564
- ให้คำปรึ กษำด้ำนกำรดำเนินงำนและกำรพัฒนำธุรกิจของกลุ่มฯ ในภูมิภำคเอเชียเหนือ
- ส่งเสริ มกำรร่ วมธุรกิจกับพันธมิตรในประเทศจีนเพือพัฒนำธุรกิจประเภทฟี ดเดอร์
(กำรให้บริ กำรสำยเรื อใหญ่) และธุรกิจโลจิสติคส์ดว้ ยบริ กำรขนส่งต่อเนืองในภูมิภำคเอเชียเหนื อ
- ให้คำปรึ กษำด้ำนกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตั ิทีเกียวข้องกับธุรกิจขนส่งในประเทศจีนและฮ่องกง
จานวนปี ทีดารงตาแหน่ งกรรมการ
18 ปี
(เมษำยน 2546 - เมษำยน 2553 / เมษำยน 2554 - ปั จจุบนั )
การเข้ าร่ วมประชุม
- กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ในปี 2564 จำนวน 11 ครัง
(วำระปกติ 4 ครัง / วำระพิเศษ 7 ครัง)
ร่ วมประชุม 11 ครัง (วำระปกติ 4 ครัง / วำระพิเศษ 7 ครัง)
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ข้ อมูลเบืองต้ นของกรรมการทีครบกาหนดต้ องออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่
ชื อ
เสนอแต่ งตังเป็ น
อายุ
สั ญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

นำงอำภำวดี มีคุณเอียม
กรรมกำรอิสระ
74 ปี
ไทย
- ปริ ญญำโทบริ หำรธุรกิจ สำขำบัญชี St. Louis University, USA
- ปริ ญญำตรี กำรบัญชี สำขำกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
หลักสู ตรอบรม
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่ นที 118/2015
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่ นที 19/2015
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่ นที 209/2015
ประสบการณ์การทางาน
- ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่อำวุโส ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
(กำกับดูแลสำขำธุรกิจต่ำงประเทศ)
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยอำวุโส ธนำคำรเอเชีย จำกัด (มหำชน)
- กรรมกำร บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชำต จำกัด
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยอำวุโส ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
(กำกับดูแลฝ่ ำยกำรค้ำต่ำงประเทศ)
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการอืน (ทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
1 แห่ง
(กรรมกำร บริ ษทั ไอทีบีซีบิซิเนสคอนซัลแทนต์กรุ๊ ป จำกัด)
การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแข่ งขัน/
ไม่มี
เกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ฯ ทีอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การถือหุ้นในบริษทั ฯ (ณ วันที 31 ธันวาคม 2564)
ไม่มี
ผลงานปี 2564 - ประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ ประชุ ม กรรมกำรตรวจสอบ ประชุ มกรรมกำรสรรหำ ก ำหนด
ค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล ในปี 2564 และให้ขอ้ คิดเห็นในกำรประเมินผลงำนกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
และคณะกรรมกำร เพือควำมโปร่ งใสและหลักกำรธรรมำภิบำลบริ ษทั
จานวนปี ทีดารงตาแหน่ งกรรมการ 9 ปี (7 พ.ค. 2556 - ปั จจุบนั )
การเข้ าร่ วมประชุม - กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯในปี 2564 จำนวน 11 ครัง (วำระปกติ 4 ครัง / วำระพิเศษ 7 ครัง)
ร่ วมประชุม 11 ครัง (วำระปกติ 4 ครัง / วำระพิเศษ 7 ครัง)
- กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในปี 2564 จำนวน 6 ครัง เป็นวำระปกติ 4 ครัง / วำระพิเศษ 2 ครัง) ร่ วมประชุม 6 ครัง
- กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทน และธรรมำภิบำล ในปี 2564 จำนวน 4 ครัง เป็ นวำระปกติ 4 ครัง
ร่ วมประชุม 4 ครัง
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ข้ อมูลเบืองต้นของกรรมการทีครบกาหนดต้ องออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่

ชื อ
เสนอแต่ งตังเป็ น
อายุ
สั ญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

นำยชำลี ชู
กรรมกำร
64 ปี
ไต้หวัน
- ปริญญำโท บริ หำรธุรกิจ Rutgers University, New Jersey, USA
- ปริ ญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ National Cheng Kung University, Taiwan
หลักสู ตรอบรม
- หลักสู ตร Director Certification Program รุ่ นที 284/2019
สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย
- 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
ประสบการณ์การทางาน
- ผูอ้ ำนวยกำร (ภูมิภำคจีน) กลุ่มบริ ษทั อำร์ ซี แอล
- ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส (ธุรกิจ) กลุ่มบริ ษทั อำร์ ซี แอล
- รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร (ธุรกิจ) กลุ่มบริ ษทั อำร์ ซี แอล
- กรรมกำรบริ หำร บมจ. อำร์ ซี แอล
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ไม่มี
ตาแหน่ งในกิจการอืน (ทีไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน)
10 แห่ง
(บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ทีเกียวข้อง บริ ษทั ร่ วมทุน ของ บมจ. อำร์ ซี แอล)
การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแข่งขัน/
ไม่มี
เกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ฯทีอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การถือหุ้นในบริษทั ฯ (ณ วันที 31 ธันวาคม 2564)
ไม่มี
ผลงานปี 2564 - บริ หำรกิจกำรของบริ ษทั อำร์ ซี แอล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ในเครื อในตำแหน่งกรรมกำร ตำม
นโยบำยและแผนธุรกิ จ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยยึด หลักธรรมำภิบำลบริ ษ ัท และกำร
กำกับดูแลกิจกำรทีดี
จานวนปี ทีเคยดารงตาแหน่ งกรรมการ
4 ปี (27 เมษำยน 2561 - ปั จจุบนั )
การเข้ าร่ วมประชุม
- กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ในปี 2564 จำนวน 11 ครัง
(วำระปกติ 4 ครัง / วำระพิเศษ 7 ครัง)
ร่ วมประชุม 11 ครัง (วำระปกติ 4 ครัง / วำระพิเศษ 7 ครัง)
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)
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นิยามกรรมการอิสระ

กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำร ซึงมีคณ
ุ สมบัติต่อไปนี
. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึงของจำนวนหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ นิติบุคคลที
อำจมีควำมขัดแย้ง ทังนี ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนันๆด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรทีมีส่ วนร่ วมบริ หำร ลูกจ้ำง พนักงำน ทีปรึ กษำทีได้รับเงินเดือนประจำ หรื อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนได้รับกำรแต่งตัง
. ไม่เป็ นบุคคลที มีควำมสัม พันธ์ท ำงสำยโลหิ ต หรื อโดยกำรจดทะเบีย นตำมกฎหมำยในลักษณะที เป็ น บิด ำมำรดำ
คู่สมรส พีน้องและบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ ผูม้ ี อำนำจควบคุมหรื อบุคคลทีจะ
ได้รับกำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หำร หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอำจมีควำมขัดแย้ง ในลักษณะ
ทีอำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็นผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ ง
ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรื อผูบ้ ริ หำรของผูท้ ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคล
ทีอำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนได้รับกำรแต่งตัง
ทังนี นิยำมกรรมกำรอิสระดังกล่ำวเป็ นไปตำมมำตรฐำนของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

คุณสมบัตทิ เหมาะสมของผู
ี
้ดารงตาแหน่ งกรรมการ
ของบริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน )

1. ไม่เป็ นผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 8 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน จำกัด
2. เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้ (ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 0)
3. สำเร็ จกำรศึกษำตังแต่ระดับปริ ญญำตรี ขึนไป หรื อ สำเร็ จกำรศึกษำตำกว่ำระดับปริ ญญำตรี และมีประสบกำรณ์ด ้ำน
ธุรกิจพำณิชย์นำวี หรื อกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำ 0 ปี
4. เป็นผู ท้ รงคุณ วุฒิทีได้รับกำรยอมรับว่ำมี ท ักษะ ควำมรู ้ ควำมช ำนำญ และประสบกำรณ์สูงในอุต สำหกรรมขนส่ ง
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ กำรเงินและกำรบัญชี กฎหมำย หรื อในสำขำวิชำชีพทีเป็ นประโยชน์ต่อกำรบริ หำรจัดกำรองค์กร
โดยประสบควำมสำเร็ จในตำแหน่งระดับบริ หำรในองค์กรทีมีขนำดใหญ่
5. มีภำวะผูน้ ำ วิสัยทัศน์กว้ำงไกล มีควำมเป็ นอิสระในกำรตัดสิ นใจและมีควำมมุ่งมันทีจะนำพำองค์กรไปสู่ควำมสำเร็ จ
6. เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติกำรทำงำนทีโปร่ งใส
7. สำมำรถอุทิศเวลำทำงำนเพือประโยชน์สูงสุ ดขององค์กร
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

เอกสารแนบหมายเลข 5

เอกสารประกอบวาระที 7 พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและมีมติเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครังที 2/2565 เมือวันที
25 กุมภำพันธ์ 2565 เพือเสนอต่อที ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้ นครั งที 43 แต่ งตังนำงณัฐสรั คร์ สโรชนันท์จีน ผูส้ อบบัญชี รั บ
อนุ ญำตเลขที 4563 (ลงนำมเป็ นปี ที 1) หรื อ นำงสำวดรณี สมกำเนิ ด ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที 5007 หรื อ นำงสำวจำรุ ณี
น่ วมแม่ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตเลขที 5596 หรื อ นำยศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตเลขที 11821 จำก
สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที . แอสโซซิ เอท เป็นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สำหรับระยะเวลำตังแต่วนั ที 1 มกรำคม 2565 ถึ งวันที
31 ธันวำคม 2565 โดยคนใดคนหนึ งในสี คนดังกล่ำวเป็ นผูล้ งนำมรั บรองงบกำรเงิ นของบริ ษ ัทฯในนำมของ สำนักงำน
เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในกรณี ทผูี ส้ อบบัญชีดงั กล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำทีได้ ให้สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิ เอท
จัดหำผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำตอื นของสำนักงำนทำหน้ำที ตรวจสอบบัญชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษ ัทแทน
ผูส้ อบบัญชี ด ังกล่ ำวได้ ทังนี ผูส้ อบบัญชี ตำมรำยชื อที เสนอมำนันไม่ มีควำมสั มพันธ์ และ/หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /
บริ ษทั ย่อย/ ผูบ้ ริ หำร/ ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
ค่ำสอบบัญชีกำหนดไว้ดงั นี
ค่าสอบบัญชี (บาท)
ปี 2564
ปี 2565
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม

660,000

700,000

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

840,000

930,000

1,500,000

1,630,000

รวมทั้งสิ้น

สำหรับค่ำบริ กำรอืน (non audit services fee) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ไม่มีกำรรับบริ กำรอืนจำกสำนักงำนสอบ
บัญชีทีผูส้ อบบัญชีสังกัด บุคคลหรื อกิจกำรทีเกียวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีทีผูส้ อบบัญชีสังกัด
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เอกสารแนบหมายเลข 6
เอกสารประกอบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัท
ทีประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั อำร์ ซี แอล จำกัด (มหำชน) ครังที 10/2564 เมือวันที 5 พฤศจิกำยน 2564 ได้มีมติ
อนุมตั ิให้นำเสนอต่อทีประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น เพือพิจำรณำแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนทีเกียวข้องกับกำรซื อ
หุ้นคืน โดยเพิมเติมเป็ นดังนี
ข้อ 12 ห้ำมมิให้บริ ษทั เป็ นเจ้ำของหุ้นหรื อรับจำนำหุ้นของบริ ษทั เอง เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี
1. บริ ษทั อำจซือหุน้ จำกผูถ้ ือหุน้ ทีออกเสี ยงไม่เห็นด้วยกับมติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ งแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั
เกียวกับสิ ทธิ ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน และสิ ท ธิ ในกำรรับเงินปั นผลซึ งผูถ้ ือหุ ้นเห็นว่ำตนไม่ได้รับควำม
เป็ นธรรม
2. บริ ษทั อำจซื อหุ ้นคืนเพือบริ หำรทำงกำรเงินเมือบริ ษทั มีกำไรสะสมและสภำพคล่องส่ วนเกิน และกำรซือหุน้
คืนนันไม่เป็ นเหตุให้บริ ษทั ประสบปั ญหำทำงกำรเงิน
หุ้นทีบริ ษทั ถืออยู่อนั เนื องมำจำกกำรซื อหุ้นคืนนัน จะไม่นับเป็ นองค์ประชุมในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมทังไม่มี
สิ ทธิ ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน และสิ ทธิ ในกำรรั บเงิ นปั นผล และบริ ษทั ต้องจำหน่ ำยหุ ้นทีซื อคืนออกภำยใน
เวลำทีกำหนดในกฎกระทรวงทีเกียวข้อง ถ้ำบริ ษทั ไม่จำหน่ำย หรื อจำหน่ำยไม่หมดภำยในระยะเวลำที กำหนด
ให้บริ ษทั ลดทุนทีชำระแล้ว โดยวิธีคดั หุน้ จดทะเบียนทีซือคืนและยังมิได้จำหน่ำย
กำรซือหุน้ คืน กำรจำหน่ำยหุ ้นทีซือคืน และกำรตัดหุ้นทีซือคืน ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีกำหนดใน
กฎกระทรวงทีเกียวข้องซึ งออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด
กำรซื อหุ้นคืนต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่ในกรณี ทีบริ ษทั ซื อหุ ้นคืนในจำนวนไม่เกิน
กว่ำร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็ นอำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษทั
เหตุผล เพือเป็นทำงเลือกให้กบั บริ ษทั ฯในอนำคต
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ข้อบังคับของบริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) ในส่ วนของการประชุมผู้ถือหุ้น
กำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ข้อ 12.

คณะกรรมกำรจะจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี เดื อนนับแต่วนั สิ นสุ ดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษทั กำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นครำวอืนๆ เรี ยกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ
คณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 13.

คณะกรรมกำรจะประกำศปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ ้น 21 วัน ก่อนกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นก็ได้ โดยประกำศให้
ผูถ้ ือหุ ้นทรำบล่วงหน้ำ ณ สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำไม่น้อยกว่ำ 14 วัน ก่อนวันเริ มงดรับลงทะเบียนกำร
โอนหุ้น แต่ทงนี
ั ให้เป็ นไปตำมระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 14.

ผูถ้ ือหุน้ ซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ งในห้ำของจำนวนหุ ้นทีจำหน่ำยได้ทงหมด
ั
หรื อผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่ำ
25 คน มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 10 ของจำนวนหุ ้นทีจำหน่ำยได้ทงหมดจะเข้
ั
ำชื อกันทำหนังสื อขอให้
คณะกรรมกำรเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ้ น เป็ นกำรประชุ มวิสำมัญเมื อใดก็ได้แต่ ต้องระบุเหตุผลในกำรที ขอให้ เรี ยก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสื อดังกล่ำวด้วย ในกรณี เช่นนี คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นภำยใน
หนึงเดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจำกผูถ้ ือหุ ้น

ข้อ 15.

ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ื อหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุ มไม่น้อยกว่ำยีสิ บห้ำคน
หรื อไม่น้อยกว่ำกึงหนึงของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ทังหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสี สิ บของจำนวน
หุน้ ทีจำหน่ำยได้ทงหมด
ั
จึงจะเป็ นองค์ประชุม

ข้อ 16.

ให้ประธำนคณะกรรมกำรเป็ นประธำนที ประชุ มผูถ้ ือหุ้น ในกรณี ทีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในทีประชุมหรื อไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที ได้ ถ้ำมี รองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำน ถ้ำไม่มี รองประธำน
กรรมกำรหรื อมี แต่ไม่สำมำรถปฏิ บ ัติ หน้ำที ได้ ให้ผู้ถือหุ ้นซึ งมำประชุ มเลื อกผูถ้ ื อหุ้นคนหนึ งเป็ นประธำนใน
ทีประชุม

ข้อ 17.

มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ งมำประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนน
เสี ยงเท่ำกันให้ประธำนในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึงเป็นเสี ยงชีขำด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำสำมในสี ของจำนวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษทั ทังหมดหรื อบำงส่ วนทีสำคัญให้แก่บคุ คลอืน
(ข) กำรซือหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั อืนหรื อบริ ษทั เอกชนมำเป็ นของบริ ษทั
(ค) กำรทำ แก้ไข หรื อเลิกสัญญำเกียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริ ษทั ทังหมดหรื อบำงส่ วนทีสำคัญ กำร
มอบหมำยให้ บุ ค คลอื นเข้ำ จัด กำรธุ ร กิ จ ของบริ ษัท หรื อ กำรรวมกิ จ กำรกับ บุ ค คลอื นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
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ข้อ 18.
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ผู้ถือหุ้นมีสิท ธิ เข้ำประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื นเข้ำ
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณี กำรมอบฉันทะให้ยืนหนังสื อมอบฉันทะต่อประธำน
กรรมกำรหรื อผูท้ ประธำนกรรมกำรก
ี
ำหนด ณ สถำนทีประชุมก่อนกำรเข้ำประชุม
ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถ้ ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำจำนวนหุ ้นทีถือ โดยถือว่ำหุ ้นหนึ งมีเสี ยงหนึง
กำรออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่ำห้ำ คนร้องขอและทีประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่ วนวิธีกำรออกเสี ยงลงคะแนนลับนันให้เป็นไปตำมทีประธำนในทีประชุ ม
กำหนดหนังสือมอบฉันทะให้ทำตำมแบบทีนำยทะเบียนกำหนด และให้มีรำยกำรดังต่อไปนี
(1) จำนวนหุ้นทีผูม้ อบฉันทะถืออยู่
(2) ชือผูร้ ับมอบฉันทะ
(3) ครังทีของกำรประชุมทีมอบฉันทะให้เข้ำประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน หรื อระบุให้ เข้ำประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนสำหรับกำรประชุมทุกครังก็ได้
ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน ให้ถือว่ำผูร้ ับมอบฉันทะมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับจำนวนคะแนนเสี ยงทีผู ม้ อบฉันทะมี
รวมกัน เว้นแต่ผรู้ ับมอบฉันทะจะแถลงต่อทีประชุมก่อนลงคะแนนว่ำตนจะออกเสี ยงแทนผูซ้ ึ งมอบฉันทะเพียง
บำงคนโดยระบุชือผูม้ อบฉันทะและจำนวนหุ ้นทีผูม้ อบฉันทะถือ
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หลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
1. ผู้ถือหุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดา

กรณีมาประชุ มด้ วยตนเอง : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ใบขับขี หรื อบัตรข้ำรำชกำร บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรื อหนังสื อ
เดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ)
ในกรณีมอบฉันทะ : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีรับรองสำเนำถูกต้องของผูม้ อบฉันทะ หรื อหนังสื อเดินทำง (กรณี เป็ นชำว
ต่ำงประเทศ) และบัตรประจำตัว หรื อหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ และหนังสื อมอบฉันทะตำม
แบบทีแนบมำพร้อมคำบอกกล่ำวเรียกประชุม ซึงได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและลงลำยมือชือผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ
2. นิตบิ ุคคล
2.1 สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ซึงได้รับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ
2.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ทีรับรองสำเนำถูกต้อง
ของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจทีได้ลงนำมในหนังสื อมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชน หรื อหนังสื อเดินทำง (กรณี เป็ น
ชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2.3 หนังสื อมอบฉันทะตำมแบบทีแนบมำพร้อมคำบอกกล่ำวเรี ยกประชุม ซึงได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมือ
ชือบุคคลผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล ตำมทีระบุในหนังสื อรับรองซึงออกโดยกระทรวงพำณิชย์พร้อมประทับตรำสำคัญ
ของนิติบคุ คลนัน (ถ้ำมี) และลงลำยมือชือของผูร้ ับมอบฉันทะ
คาอธิบายเกียวกับหนังสื อมอบฉันทะ
1) เพิมช่องให้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถระบุชือผูร้ ับมอบฉันทะให้เข้ำประชุมแทนได้ 3 รำย เพือควำมคล่องตัวกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะรำยใด
ติดภำรกิจไม่สำมำรถเข้ำประชุมได้ ผูร้ ับมอบฉันทะรำยอืนก็สำมำรถเข้ำประชุมแทนได้ ทังนีผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ เข้ำประชุม
ได้เพียงรำยเดียว ไม่สำมำรถจะเข้ำประชุมแทนพร้อมกันทัง 3 รำย
2) ผูถ้ ือหุ้นจะต้องมอบฉันทะตำมจำนวนหุ้นทีผูถ้ ือหุ น้ ถืออยูท่ งหมดไม่
ั
สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่ วนได้
3) ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับ ฝำกและดูแลหุ้นจะ
ใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทงแบบ
ั
ก.หรื อแบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึงแบบใดก็ได้ สำหรับผูถ้ ือหุน้ นอกจำกนันจะใช้หนังสือ
มอบฉันทะได้เฉพำะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบหนึงแบบใดเท่ำนัน
การมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 43
หำกท่ำนผูถ้ ือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้ ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอืน หรื อกรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ คน
ใดคนหนึงดังต่อไปนี คือ
1. นำยอมรศักดิ นพรัมภำ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล
อำยุ 77 ปี ทีอยู่ 193 ซ.มีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
2. นำยวิเศษ จูภิบำล กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล
อำยุ 77 ปี ทีอยู่ 287 ซอยนพเก้ำ 6 แขวงบำงซือ เขตบำงซือ กทม. 10800
3. นำงอำภำวดี มีคุณเอียม กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทนและธรรมำภิบำล
อำยุ 74 ปี ทีอยู่ 27/1 ซ.พหลโยธิน 37 แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
เข้ำร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนท่ำน โปรดลงนำมในหนังสื อมอบฉัน ทะที ได้แนบมำพร้ อมนี และส่ งคืนบริ ษทั ฯ
เพือให้ถึงบริ ษทั ฯก่อนวันประชุม 1 วัน

ทังนี นำยวิเศษ จูภิบำล และ นำยอมรศักดิ นพรัมภำ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวำระพิจำรณำทีเกียวข้องกับกรรมกำร
นำงอำภำวดี มีคุณเอียม ครบกำหนดออกตำมวำระและได้รับกำรเสนอชือกลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกวำระ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43

บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัวไปซึงเป็ นแบบทีง่ ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550
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อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที...........................................................
วันที...........เดือน......................พ.ศ...............
(1) ข้าพเจ้า..................…….........................……….............................สัญชาติ..................…….....….............
อยู่บา้ นเลขที...............…….......ถนน.......................…............................ตาบล/แขวง........……...…................................
อาเภอ/เขต....……..............................................จังหวัด............…….......................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทังสิ นรวม.............………......หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง ดังนี
หุ้นสามัญ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสียง
หุ้นบุริมสิ ทธิ...............................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ...............……….......…..........................................อายุ...........….....ปี อยู่บา้ นเลขที.....…….…..........
ถนน……………………......…............ตาบล/แขวง............................…......อาเภอ/เขต..........………….........................
จังหวัด........…………….........รหัสไปรษณี ย.์ .......................................... หรื อ
(2) ...............……….......…..........................................อายุ............….....ปี อยู่บา้ นเลขที.....…….….........
ถนน……………………......…............ตาบล/แขวง............................…......อาเภอ/เขต..........………….........................
จังหวัด........…………….........รหัสไปรษณี ย.์ .......................................... หรื อ
(3) ...............……….......…..........................................อายุ......…...........ปี อยู่บา้ นเลขที.....…….….........
ถนน……………………......…............ตาบล/แขวง............................….......…......อาเภอ/เขต..........…………..............
จังหวัด........…………….........รหัสไปรษณี ย.์ .......................................... หรื อ
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพือเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญ
ผูถ้ ื อหุ้นครังที 43 ในวันที 22 เมษำยน 2565 เวลำ 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปั ญจธำนี ห้องรัชดำ ชัน 2 เลขที 127/2 อำคำร
ปั ญจธำนีทำวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร 10120 หรื อพึงทีจะเลือนไปในวัน เวลำ และสถำนที
อืนด้วย
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43

บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชือ.............................................ผูม้ อบฉันทะ
(............................................)
ลงชือ..............................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชือ..............................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชือ..............................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................)

หมายเหตุ
ผู ้ถือหุ ้น ที มอบฉัน ทะจะต้องมอบฉัน ทะให้ผู ้รับ มอบฉั นทะเพี ยงรายเดี ย วเป็ นผู ้เข้า ประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43

บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบทีกาหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชั ดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550
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อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที...........................................................
วันที...........เดือน...........................พ.ศ.........
(1) ข้าพเจ้า..................……....................สัญชาติ.....................อยูบ่ า้ นเลขที......................ถนน........................
ตาบล/แขวง........……...…............อาเภอ/เขต....……...............จังหวัด............……..............รหัสไปรษณี ย…
์ .....………
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทังสิ นรวม……………………….หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………เสี ยง ดังนี
หุ้นสามัญ…………………….หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………….. เสี ยง
หุ้นบุริมสิ ทธิ……………….....หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………….…………..เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)..............……….......…........................………………………อายุ.......….....ปี อยู่บา้ นเลขที.....…….…
ถนน.......…...............................ตาบล/แขวง.......….......…...........อาเภอ/เขต..........………….........จังหวัด........………..
รหัสไปรษณีย…
์ ….……………….หรื อ
(2)..............……….......…........................………………………อายุ......….....ปี อยู่บา้ นลขที.....…….…..
ถนน.......….............................ตาบล/แขวง.......….......…...........อาเภอ/เขต..........………….........จังหวัด........…………
รหัสไปรษณีย…
์ ….……………….หรื อ
(3)..............……….......…........................………………………อายุ......….....ปี อยู่บา้ นเลขที......…….…
ถนน.......….............................ตาบล/แขวง.......….......…...........อาเภอ/เขต..........………….........จังหวัด........…………
รหัสไปรษณีย…
์ ….……………….
คนใดคนหนึ งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุม สำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครังที 43 ในวันที 22 เมษำยน 2565 เวลำ 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุ มปัญจธำนี ห้องรัชดำ ชัน 2 เลขที 127/2 อำคำรปั ญจธำนี
ทำวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร 10120 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลำ และสถำนทีอืนด้วย
(1) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
วาระเพือรับรอง
o วาระที 1 เรื อง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 42 ซึงประชุมเมือวันที 23 เมษายน 2564
o (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
o (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย
วาระเพือทราบ
วาระที 2 เรือง รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564
วาระที 3 เรือง รับทราบค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

วาระเพือพิจารณา
o วาระที 4 เรือง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ นสุ ด 31 ธันวาคม 2564
o (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
o (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย
o วาระที 5 เรื อง พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี สินสุ ด 31 ธันวาคม 2564
o (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
o (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสียง
o เห็นด้วย
o วาระที 6 เรือง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการซึงออกตามวาระ
o (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
o (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
o การแต่งตังกรรมการทังชุด
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย
o การแต่งตังกรรมการรายบุคคล
1. นายกัว ฮอค เอง
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย
2. นางอาภาวดี มีคุณเอียม
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย
3. นายชาลี ชู
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย
o วาระที 7 เรือง พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
o (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
o (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย
o วาระที 8 เรื อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษัท
o (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
o (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสี ยงนันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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(6) ในกรณี ทีข้าพเจ้าไม่ ได้ระบุ ความประสงค์ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุ ไว้ไม่ ชัดเจน
หรื อในกรณี ทีที ประชุ มมี การพิจารณาหรื อลงมติ ในเรื องใดนอกเหนื อ จากเรื องที ระบุ ไว้ข้างต้น รวมถึ งกรณี ที มี กำรแก้ไข
เปลียนแปลงหรื อเพิมเติ มข้อเท็จจริ งประกำรใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที
เห็นสมควร
กิจกำรใดทีผูร้ ับมอบฉันทะกระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณี ทีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกสี ยงตำมทีข้ำพเจ้ำ
ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร

ลงชือ.............................................ผูม้ อบฉันทะ
(............................................)
ลงชือ..............................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชือ.............................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชือ..............................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................)
หมำยเหตุ
1. ผูถ้ ื อหุ ้นทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลำยคน เพือแยกกำรลงคะแนนเสี ยงได้
2. วำระเลือกตังกรรมกำรสำมำรถเลือกตังกรรมกำรทังชุดหรื อเลือกตังกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
3. ในกรณี ทีมีวำระที จะพิจำรณำในกำรประชุ มมำกกว่ำวำระทีระบุไว้ขำ้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสำมำรถระบุเพิมเติมได้ใน
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแบบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ……………………………………………..จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที…………… ในวันที………………….………….....เวลา……..………น.
ณ………………………………………………………..…………………………………………………………..หรื อทีจ
ะพึงเลือนไปในวันเวลาและสถานทีอืนด้วย
o

วาระที.....................เรื อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย

o

วาระที.....................เรื อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย

o

วาระที.....................เรือง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย

o

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

o

วาระที.....................เรือง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o
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o

วาระที่.....................เรื่ อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย

o

วาระที่.....................เรื่ อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย

o

วาระที่.....................เรื่ อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย

o

วาระที่.....................เรื่ อง เลือกตังกรรมการ (ต่อ)
ชื่ อกรรมการ.......................................................................................................
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย
ชื่ อกรรมการ.......................................................................................................
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย
ชื่ อกรรมการ.......................................................................................................
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย
ชื่ อกรรมการ.......................................................................................................
O ไม่เห็นด้วย
O งดออกเสี ยง
o เห็นด้วย

o
o

o
o

o
o
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบทีใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตังให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550
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อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที........................................................…………..
วันที.............เดือน...............................พ.ศ...............…
(1) ข้าพเจ้า.................….............................สัญชาติ..…….......อยู่บา้ นเลขที......................ถนน........................
ตาบล/แขวง..............…….......อาเภอ/เขต.........….........…....จังหวัด......…..…..…..............รหัสไปรษณี ย.์ ............…….
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูถ้ ือรับฝากและดูแลหุ ้น (Custodian) ให้กบั .........................................................................
ซึงเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทังสิ นรวม..........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................เสี ยง ดังนี
หุ ้นสามัญ...............................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ...........................หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสี ยง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1).................................................……….........อายุ.....……...ปี อยู่บา้ นเลขที........….....................................
ถนน...........…….......................ตาบล/แขวง………………................อาเภอ/เขต......….…...........จังหวัด................…........
รหัสไปรษณีย.์ .......………..หรื อ
(2).................................................……….........อายุ...……...ปี อยู่บา้ นเลขที........….......................................
ถนน...........……............................ตาบล/แขวง………………................อาเภอ/เขต......….…...........จังหวัด............….......
รหัสไปรษณีย.์ .......………..หรื อ
(3).................................................……….........อายุ...……...ปี อยู่บา้ นเลขที........….......................................
ถนน...........……........................ตาบล/แขวง………………................อาเภอ/เขต......….…...........จังหวัด................….......
รหัสไปรษณีย.์ .......………..
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ครังที 43 ในวันที 22 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชัน 2 เลขที 127/2 อำคำร
ปั ญ จธานี ทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่ อ งนนทรี ยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อที จะพึ ง เลื อนไปในวัน เวลา
และสถานทีอืนด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครังนี ดังนี
้ ทังหมดทีถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
o มอบฉันทะตามจานวนหุ น
o มอบฉันทะบางส่วน คือ
o หุ ้นสามัญ…………………….หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………เสียง
o หุ ้นบุริมสิ ทธิ ……………….....หุ ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงหมด.....................................เสี
ั
ยง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครังนี ดังนี
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วาระเพือรับรอง
o วาระที 1 เรื อง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 42 ซึงประชุมเมือวันที 23 เมษายน 2564
o (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
o (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสี ยง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง

วาระเพือทราบ
วาระที 2 เรือง รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
วาระที 3 เรือง รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564

วาระเพือพิจารณา
o วาระที 4 เรือง พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ นสุ ด 31 ธันวาคม 2564
o (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
o (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสี ยง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง

o วาระที 5 เรื อง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี สิ นสุ ด 31 ธันวาคม 2564
o (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
o (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสี ยง.............เสียง
o เห็นด้วย..............เสี ยง
o วาระที 6 เรือง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการซึงออกตามวาระ
o (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
o (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
o การแต่งตังกรรมการทังชุด
O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสี ยง..............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง
o การแต่งตังกรรมการรายบุคคล
1. นายกัว ฮอค เอง
O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสี ยง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง
2. นางอาภาวดี มีคุณเอียม
O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสี ยง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง
3. นายชาลี ชู
O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสี ยง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง
o วาระที 7 เรือง พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี
o (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
o (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสี ยง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง
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o วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษัท
o (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
o (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
o เห็นด้วย..............เสี ยง O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง.............เสียง
(5) กำรลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวำระใดทีไม่เป็ นไปตำมทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนีให้ถือว่ำ
กำรลงคะแนนเสี ยงนันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสี ยงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ทีข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในวำระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อ ใน
กรณี ทีทีประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจำกเรื องทีระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีกำรแก้ไขเปลียนแปลง
หรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ งประกำรใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเห็นสมควร
กิจกำรใดทีผูร้ ับมอบฉันทะกระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณี ทผูี ร้ ับมอบฉันทะไม่ออกสียงตำมทีข้ำพเจ้ำระบุ
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
ลงชือ.............................................ผูม้ อบฉันทะ
(............................................)

ลงชือ..............................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชือ.............................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชือ..............................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................)
หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใช้เฉพำะกรณี ทีผูถ้ ือหุ้นทีปรำกฎชือในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำนัน
2. หลักฐำนทีต้องแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอำนำจจำกผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่ำผูล้ งนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สำมำรถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลำยคน เพือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
4. วำระเลือกตังกรรมกำรสำมำรถเลือกตังกรรมกำรทังชุดหรื อเลือกตังกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
5. ในกรณี ทีมีวำระทีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระทีระบุไว้ขำ้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสำมำรถระบุเพิมเติมได้ในใบประจำต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตำมแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั …………………………………………………..จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที……………. ในวันที………………….………เวลา……..……………น.
ณ……………………………………………………………………………………………………………หรื อทีจะพึงเลือ
นไปในวันเวลาและสถานทีอืนด้วย
o

วาระที.....................เรือง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
o เห็นด้วย..............เสี ยง O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง.............เสี ยง

o

วาระที.....................เรือง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
o เห็นด้วย..............เสี ยง O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง.............เสี ยง

o

วาระที.....................เรือง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
o เห็นด้วย..............เสี ยง O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง.............เสี ยง

o

วาระที.....................เรือง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
o เห็นด้วย..............เสี ยง O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง.............เสี ยง

o

วาระที.....................เรือง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
o เห็นด้วย..............เสี ยง O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง.............เสี ยง

o

วาระที.....................เรือง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
o เห็นด้วย..............เสี ยง O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง.............เสี ยง

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o
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o

วาระที่.....................เรื่ อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
o เห็นด้วย..............เสี ยง
O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง.............เสี ยง

o

วาระที่.....................เรื่ อง.......................................................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง

o

วาระที่.....................เรื่ อง เลือกตังกรรมการ (ต่อ)
ชื่ อกรรมการ.......................................................................................................
O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง
ชื่ อกรรมการ.......................................................................................................
O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง
ชื่ อกรรมการ.......................................................................................................
O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง
ชื่ อกรรมการ.......................................................................................................
O ไม่เห็นด้วย..............เสียง O งดออกเสียง.............เสี ยง
o เห็นด้วย..............เสี ยง

o
o

o
o
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