
รายงานการประชุมสามัญประจําปคร้ังท่ี   29 
ของ 

บริษัท  อาร ซี  แอล  จํากัด (มหาชน) 
ประชุม  ณ   หองบอลรูม  1   ช้ัน 4   โรงแรมคอนราด  

ออลซีซ่ันส เพลส    เลขที่  87   ถนนวิทยุ  ปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร 
วันศุกรที่   25   เมษายน   2551 

 
กรรมการบริษัทฯ  ท่ีเขารวมประชุม 
1.  นายกวั  เปก  ลอง ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายสุเมธ  ตันธุวนิตย กรรมการผูจดัการ 
3.  นางสุนทรา  เอี่ยมสุรีย กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
4.  นายอมรศกัดิ์  นพรัมภา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
5.  นางสาวตวงรัตน  กีรติบุตร กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
6.  นายสุวัฒน  ตันธุวนิตย กรรมการ 
7.  นายกวั  ฮอค  เอง กรรมการ 
8.  นายฮารทวคิ  ชูลส  เอคการด กรรมการ 
9.   ดร. จําลอง  อติกุล กรรมการ 
10. นายดุสิต  นนทะนาคร กรรมการ 
 
ผูบริหาร 
1.  นายเคนเนธ็  ชิว รองกรรมการผูจัดการ ( สนบัสนุน ) 
 
ผูถือหุนท่ีเขาประชุม 
1.  โดยตนเอง    61   ราย   ถือหุนรวม   53,144,472        หุน   
2.  โดยมอบฉนัทะ  212 ราย  ถือหุนรวม  457,961,144    หุน   
รวม   273 ราย ถือหุน   511,105,616    หุน  คิดเปนรอยละ  77.0898   ของจํานวนหุนทั้งหมด  ครบองค
ประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ   
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( หมายเหตุ -  หลังเปดการประชุม  มีผูถือหุนลงทะเบยีนเขาประชุมเพิ่มเติม   เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม  ผู
ถือหุนประชุมโดยตนเอง  75  ราย ถือหุนรวม  53,329,562  หุน    โดยมอบฉันทะ 242 ราย  ถือหุนรวม 
474,251,871  หุน   รวม  317  ราย  ถือหุนรวม  527,581,433  หุน คิดเปนรอยละ  79.5749  ของจํานวน
หุนทั้งหมด ) 
 
เร่ิมประชุมเวลา   10.40   น. 
 
 นายกวั  เปก  ลอง  ทําหนาที่ประธานที่ประชุม     กลาวเปดประชุมและมอบให    นายสุเมธ  
ตันธุวนิตย   กรรมการผูจัดการ  เปนผูดําเนนิการประชุม   นายสุเมธ   ตนัธุวนิตย   ไดช้ีแจงวิธีปฏิบตัิใน
การออกเสียงลงคะแนนโดยขอฉันทามตจิากที่ประชุมใหเฉพาะผูที่คัดคาน หรืองดออกเสียงยกมอืและ
มอบบัตรลงคะแนนในแตละวาระใหเจาหนาที่เพื่อนับคะแนน   ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการนับ
คะแนนและสรุปมติในแตละวาระซึ่งจะแสดงที่จอ   จากนั้น นายสุเมธ  ตันธุวนิตยไดดําเนนิการประชุม
ตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี้  
 
วาระท่ี  1   :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี  28  
 
 นายสุเมธ  ตันธุวนิตย   ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 28  ซ่ึง
ประชุมเมื่อวันที่  26  เมษายน  2550    ปรากฎรายละเอยีดตามสําเนารายงานการประชุมที่สงใหผูถือหุน
พิจารณาลวงหนาพรอมกับคาํบอกกลาวเรยีกประชุม  ตามเอกสารแนบหมายเลข 1   ทั้งนี้  รายงานการ
ประชุมดังกลาวไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ แลวตัง้แตเดือน พฤษภาคม  2550   และถามวามผูีใด
มีคําถาม หรือ ขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาวหรือไม 
 มีผูถือหุนแจงวา  รายงานการประชุม  วาระที่ 1   ดังปรากฎในคําบอกกลาวหนาที่  4   ตัวเลขผู
ถือหุนใชสิทธิออกเสียงจํานวน  519,301 เสียง   และตวัเลขเห็นดวยจํานวน  519,301  เสียงไมถูกตอง
 นายสุเมธ  ตันธุวนิตย  ขอแกไขเปนดังนี ้
 ผูถือหุนใชสิทธิออกเสียง  519,301,000  เสียง 
               เห็นดวย     519,301,000  เสียง  
 ไมมีผูถือหุนแกไขเพิ่มเติม 
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การลงมติ  ; ผูถือหุนใชสิทธิออกเสียง   525,900,543  เสียง 
  เห็นดวย                             525,900,543   เสียง 
  ไมเห็นดวย                                - 
  งดออกเสียง                               - 
 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่  28  ประชุมเมื่อวันที่  
26   เมษายน  2550 
 
วาระท่ี  2   :  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป  2550 
 
 นายสุเมธ  ตันธุวนิตย   ขอใหที่ประชุมดจูดุเดนทางการเงินเปรียบเทยีบระหวางป  2549  และ  
2550   ที่จอ 
 

ผลการดําเนนิงาน 

(ลานบาท) 

2550 2549 
 

เปล่ียนแปลง  
% 

รายไดรวม กอนผลตางจากอตัราแลกเปลี่ยน
และบันทึกโอนกลับรายการดอยคา 

 
20,073.1 

 
20,542.1 

 
-2.3 

กําไรขั้นตนจากการเดนิเรือ 3,439.8 3,718.1 -7.5 
กําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 249.3 471.3 -47.1 
กําไรขั้นตนกอนดอกเบีย้จายและภาษีเงนิได 4,308.5 3,572.4 20.6 
กําไรสุทธิหลังภาษีเงนิไดและสวนของผูถือ
หุนสวนนอย 

 
3,815.6 

 
3,072.6 

 
24.2 

สินทรัพยรวม 28,387.7 26,052.2 9.0 
สวนของผูถือหุน 16,888.0 14,743.7 14.5 
 

และรายงานวาป 2550  นับเปนปที่ทาทายตอการดําเนนิงานของกลุม อาร ซี แอล   ตั้งแตตนป
ประกอบการไดเกิดเหตุการณวกิฤตสินเชือ่ที่อยูอาศัยดอยคุณภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา  ตามดวย
ภาวะเศรษฐกจิที่เร่ิมถดถอย      ถึงแมวาอุปสงคการบริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาลดลง  แตอุปสงค
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ทางดานการขนสงตูคอนเทนเนอรทั่วโลกกลับเพิ่มขึ้นกวารอยละ  10    แสดงวาความตองการขนสง
สินคาขามทวีปไปยังสวนตางๆของโลก ยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกายังมีความคึกคัก  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการขนสงจากทวีปเอเซยีไปยุโรป และจากทวีปเอเซยีไปตะวนัออกกลางที่เพิ่มขึ้นกวารอยละ  20 ใน
แตละเสนทาง  ความเขมแข็งของเศรษฐกิจโลกเหน็ไดจากการขยายตวัของผลิตภัณฑมวลรวมในอัตรา
รอยละ  4.9 ในป  2550 
 สภาพแวดลอมดังกลาวไดเอื้อประโยชนตอการประกอบธุรกิจ  จํานวนตูบรรทุกรวมที่กลุมฯ 
ทําการขนสงในป 2550 ไดเพิ่มขึ้นรอยละ 11  ที ่  2.74  ลานทีอีย ูนบัเปนสถิติใหมของกลุมฯ อีกครั้ง
หนึ่ง    กิจกรรมการขนถายตูสินคาตามความตองการที่สูงขึ้นในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใตและ
ตะวนัออกกลาง สงผลใหธุรกิจประเภท SOC หรือการขนสงตูสินคาของเรือขามทวีปของกลุมฯ เพิ่มขึ้น
รอยละ 16  ที่  1.41  ลานทีอีย ู  สวนธุรกิจประเภท  COC  หรือการขนสงตูสินคาของกลุมฯ เอง  เพิ่มขึ้น
เชนกันที่รอยละ 6   ที่  1.33  ลานทีอีย ู
 ในรอบป  2550  กลุมฯ ไดเพิม่เสนทางบริการใหม  2  เสนทางคือ 

1. เสนทางสิงคโปร – เซียะเมน  ( RSX )  เร่ิมใหบริการตั้งแตเดือนมีนาคม 2550 โดย
ใหบริการเปนประจําทุกสัปดาหจากสิงคโปร  ไปยังเมืองทาไฮฟอง ประเทศเวียตนาม   
เมืองทาเซียะเมนและเมืองทาอ่ืน ๆทางตอนใตของประเทศจีน 

2. เสนทางสิงคโปร – เบลาวนั  ( RBE)  เปนการปรับเสนทางบริการในลักษณะ  shuttle  
service  ระหวางสิงคโปร กับเมืองทาเบลาวัน ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อใหบริการลูกคาที่
ความตองการขนสงสินคาเพิ่มขึ้น 

 แมวากลุมฯ สามารถทําสถิติจํานวนตูบรรทุกรวมไดเพิ่มขึ้นรอยละ  11  แตรายไดรวมในสกุล
เงินบาทกอนผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน และบันทึกโอนกลับรายการดอยคากลับลดลงรอยละ  2.3   ที่
จํานวน   20,073.1   ลานบาท  ซ่ึงเกิดจากหลายปจจยัทีม่ีผลกระทบตอรายได  ดังนี ้
 1.  ประการแรก   รายไดของกลุมฯ อยูในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ในขณะที่รายงานผลการ
ดําเนินงานเปนเงินบาท  โดยที่เงินสกุลเหรียญสหรัฐออนคาลงอยางตอเนื่องและเงนิบาทแข็งคาขึ้นกวา
รอยละ 6  เมือ่เปรียบเทียบปตอปกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐ จึงสงผลกระทบตอรายไดที่ลดลงเมื่อแปลง
คาเปนเงินบาท 
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 2.   ประการที่สอง   ธุรกิจประเภท   SOC  ขยายตัวมากกวาธุรกจิประเภท  COC  แตโดยที่
รายไดตอทีอียจูากธุรกิจประเภท   SOC  ต่ํากวา ธุรกิจประเภท  COC    ดังนั้น   อัตราคาระวางโดยรวม
ถัวเฉลี่ยของธุรกิจทั้งสองประเภทสงผลตอรายไดเฉล่ียตอทีอียูลดลง 
 ในสวนของคาใชจาย  เงินบาทและเงินสกุลอ่ืน ๆ ในภูมภิาคที่แขง็คาขึ้นก็สงผลกระทบตอ
ตนทุนการเดินเรือซ่ึงมีคาใชจายสวนใหญอยูในรูป สกุลเงินเหรียญสหรัฐเชนกนั  กําไรจากการแปลง
คาไดชดเชยตนทุนการเดนิเรือที่เพิ่มขึ้น    ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นตลอดป 2550 ในขณะที่ตนทนุอื่นๆ 
ไมไดเพิ่มขึน้มากนักและสอดคลองกับจํานวนตูบรรทุกที่เพิ่มขึ้น    รวมทั้งไดกําไรจากการแปลงคา 
สงผลใหตนทุนการเดินเรือลดลงรอยละ  1 
 ราคาน้ํามัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในไตรมาสที่ 4  เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 70  เมื่อเทียบกบัไตรมาส
เดียวกันของป  2549  ในการนี้  คณะผูบริหารไดพยายามควบคุมตนทนุดานน้ํามนัทีเ่พิ่มขึ้นโดยดําเนิน
มาตรการตาง ๆ ใหกองเรือของกลุมฯ ใชความเร็วที่ประหยัดเชื้อเพลิงที่สุดซึ่งไดผล   คณะผูบริหารจะ
ดําเนินมาตรการประหยดัเชือ้เพลิงอยางตอเนื่องตอไป 
 ที่ดินและอาคารที่ถือครองโดยบริษัทยอยในประเทศสิงคโปรและฮองกงมีมูลคาเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศดังกลาวมีผลประกอบการดขีึ้นมาก ซ่ึงกลุมฯ ไดบันทกึโอน
กลับรายการดอยคาของอาคารสํานักงานทัง้สองแหงจํานวนประมาณ  1,531.8   ลานบาทเรียบรอยแลว   
 สําหรับการดําเนินงานโดยรวมในป 2550   กลุมฯ มีกําไรขั้นตนจากการเดินเรือประมาณ  
3,439.8  ลานบาท  เปรียบเทียบกับกําไรขั้นตนจากการเดินเรือจํานวน  3,718.1  ลานบาทในป   2549       
 กลุมฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 249.30  ลานบาท เปรียบเทียบกับกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน  471.30  ลานบาทในป 2549   และเมื่อประกอบกับมูลคาเพิ่มขึ้นของอาคาร
สํานักงานในประเทศสิงคโปรและฮองกงจํานวนสูงถึง  1,531.8   ลานบาท  สงผลใหกลุมฯ มีกําไรสุทธิ   
จํานวน  3,815.6  ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ 24.2       
 สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นประมาณ  2,335.5 ลานบาท  เพิ่มขึน้รอยละ 9   อยูที่  28,387.7  ลานบาท   
ซ่ึงสวนใหญมาจากการโอนกลับรายการดอยคาของอาคารสํานักงานและมีเงินสดในมือเพิ่มขึ้น    
นอกจากนี้    กลุมฯ  ไดรับมอบเรือใหมเขาประจําการ  1  ลํา ในชวงปลายป 2550    และมีเรืออยูระหวาง
ตอสรางอีก 4  ลําซ่ึงจะรับมอบในป 2551    
 ในป 2550  กลุมฯ  ไดขายเรือที่มีอายุใชงานเกิน 20 ปออกไป 2  ลํา   และไดส่ังตอสรางเรือใหม
ที่มีสมรรถนะสูงขึ้นขนาดบรรทุกระหวาง   950 – 1,100  ทีอียู  จํานวน  5    ลําตามแผนเสริมสราง
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ประสิทธิภาพกองเรือ  โดยจะทยอยรับมอบ  ตั้งแตป 2551  จนถึงป  2554     กลุมฯ ยังคงดําเนนิแผน
เสริมสรางประสิทธิภาพกองเรืออยางตอเนื่องทั้งในดานการเตรียมทดแทนเรือที่มอีายุการใชงานนาน
และรองรับการขยายธุรกิจเพือ่ใหบริการที่ดทีี่สุดแกลูกคาในภูมภิาค      
 นอกจากนี้  กลุมฯ  ไดจัดซือ้เรือใหมขนาด  2,372  ทีอียู จํานวน 2 ลําไปเมื่อตนเมษายน 2551 
ตามที่ไดสงรายงานใหผูถือหุนทราบแลว    นับเปนการจัดซื้อเรือที่มีขนาดใหญที่สุด   โดยปกตกิารตอ
สรางเรือใหมจะใชเวลาประมาณ  3 - 4  ป แตกลุมฯ  ไดตัดสินใจซื้อเรือระหวางตอสรางที่อูตอเรือใน
ประเทศโปแลนดจากเจาของเดิม    ซ่ึงถือเปนเรือชุดแรกทีต่อสรางในยุโรป   โดยมีกําหนดรับมอบเรือ  
1  ลําในป  2551  และอีก 1  ลําประมาณตนป 2552   เขาประจําการทดแทนเรือเชาระยะยาว  
 สวนของผูถือหุนเพิ่มขึน้รอยละ 14.5   จํานวน  16,888   ลานบาท ประกอบกับภาระหนีเ้พิ่มขึ้น
เล็กนอย   ทําใหสัดสวนหนีต้อสวนของผูถือหุนลดลงจาก 0.77  ตอ 1  ในป 2549  เปน  0.68  ตอ 1  ใน
ป 2550  
   คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนคณะผูบริหาร  ไดดําเนินกิจการดวยความระมัดระวัง
ทามกลางปจจัยลบตางๆ   และถือเปนพันธกิจสําคัญที่จะตองยกระดับประสิทธิภาพการทํางานในทุก ๆ 
ดานเพื่อเตรียมรับมือกับการแขงขันที่ทวีความรอนแรงยิ่งขึ้น    โดยใหความสําคัญตอการเสริมสราง
ประสิทธิภาพกองเรือ      และการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองทุกความตองการ
ของตลาดและลูกคา     เพื่อใหกลุมอาร ซี แอล   ดํารงความเปนผูนําการขนสงทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟค     
 เมื่อจบการรายงานแลว  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 มีผูถือหุนซักถาม / ตั้งขอสังเกต   และนายสุเมธ  ตันธุวนติย  ช้ีแจง ดังนี้ 
 ผูถือหุนคนที่ 1 
      คําถาม    1.  ปที่แลวไดไปรวมประชุมที่โรงแรมมณเฑยีรริเวอรไซด   จาํไดวาผูถือหุน
ชาวตางชาติเสนอใหจดัพิมพงบการเงิน ลงในคําบอกกลาวเรียกประชุม   แตบริษัทฯ ไมไดดําเนินการ  
จึงขอใหดําเนนิการเพื่ออํานวยความสะดวกดานขอมูลการเงิน   เพราะผูถือหุนบางรายไมสามารถเขาไป
ดูงบการเงินทีส่งใหในรูปแบบ CD  หรือที่เผยแพรบนเว็บไซด       บริษัทฯ อาจจดัพิมพสรุปงบการเงิน
ยอและจุดเดนแนบในคําบอกกลาวเรยีกประชุมก็ได    
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  2.   ตามรายงานที่กลาวถึงคาน้ํามันซึ่งเพิ่มขึน้มากในปลายป  2007  ขอทราบวาจริงๆ
แลว บริษัทฯ  สามารถผลักภาระใหผูใชบริการไดหรือไม   ดัชนีคาระวางเรือที่เรียกวา BDI   ที่ใชกับเรือ
เทกอง   จะใชกับเรือคอนเทนเนอรดวยหรือไม   
  3.   บริษัทฯ  ไดทําประมาณการณสําหรับป 2551  หรือไมวา ผลการดําเนินงานจะเปน
อยางไร     ปทีแ่ลวบริษัทฯ แจงวาธุรกิจในป  2550   จะเติบโตประมาณรอยละ 10      เมื่อดูจากกําไร
ขั้นตน    กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน    ถือวาผลการดําเนินงานลดลง   แตไดกําไรจากการโอนกลับ
รายการดอยคาของอาคารสํานักงาน  
      คําตอบ    1.  ปที่แลว  ผูถือหุนขอใหบริษทัฯ  จัดทํารายงานประจําปเปนรูปเลมแทน CD  
สําหรับขอเสนอแนะใหบริษัทฯ  จัดพิมพสรุปงบการเงินยอและจุดเดนแนบไปกับคาํบอกกลาวนัน้   จะ
ดําเนินการในปหนา 
   2.   BDI  เปนดัชนีคาระวางเรือเทกองเทานั้น  ไมใชกับเรือคอนเทนเนอร   สําหรับ
ธุรกิจของ อาร ซี แอล   มีวิธีปรับเพิ่มคาธรรมเนียมน้ํามันในลักษณะคลาย บมจ. การบินไทย  แตจะเพิ่ม
ในแตละเสนทางเทาใดนั้น  จะตองหารือทําความตกลงในกลุมผูประกอบการกอน   อยางไรก็ตาม  ใน
การปรับเพิ่มคาธรรมเนียมน้ํามันนั้นไมสามารถกระทําไดทันที   มี  time  lag  ระหวางราคาขึ้นของ
น้ํามันกับการเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มอยูประมาณ  2-3 เดือน ซ่ึงเปนชวงที่กลุมฯ  ตองรับภาระตนทุนที่
สูงขึ้น     นอกจากนี้ การเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มในแตละเสนทางยอมแตกตางกันตามระยะทางและสภาพ
การแขงขัน   ทั้งนี้  การขนสงระบบตูคอนเทนเนอรมีทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ    ในเสนทางที่เที่ยวไปมี
สินคามาก  กลุมฯ สามารถปรับคาธรรมเนียมได    ถาเที่ยวกลับมีสินคานอย การปรับคาธรรมเนียมก็ทํา
ไดยาก     ดังนั้น  การเพิ่มคาธรรมเนียมน้ํามันยังไมสามารถผลักภาระทั้งหมดไปใหกับผูใชบริการได
ทันการณ 
  3.     ในป 2551   กลุมฯ  ตั้งเปาหมายการเติบโตไวรอยละ 10  และพยายามที่จะทําให
ไดตามเปาหมาย     สวนผลกําไรขึ้นอยูกับราคาน้ํามันเปนหลัก    ราคาน้ํามันเมื่อปลายป  2550  อยูที่ 
100   เหรียญสหรัฐตอบารเรล    ขณะนี้อยูที่เกือบ   120   เหรียญสหรัฐตอบารเรล   และมีแนวโนมสูงถึง  
150 – 200  เหรียญสหรัฐตอบารเรล  ภายในสิ้นป      กลุมฯ  พยายามสรางผลกําไรที่ดีที่สุดที่เปนไปได 
โดยดําเนินมาตรการประหยัดคาใชจายในการเดินเรือใหมากขึ้น  หรือดวยการปรับอัตราคาระวาง 
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 ผูถือหุนคนที่ 2 
      คําถาม     1.   ตามที่ผูถือหุนคนแรก กลาวถึงการจัดทํารายงานประจําป   ซ่ึงในปที่แลวไดมีการ
เสนอใหจดัทําเปนรูปเลม   แตบริษัทฯ ยังสงเปน CD   ขอพูดในหลักของกฎหมาย วา   บริษัทฯ จะตอง
จัดพิมพและสงเอกสารใหผูถือหุนพิจารณา ภายในเวลาที่กําหนด        ไมใชใหผูถือหุนมารับที่หนาหอง
ประชุมซ่ึงมีเวลาอานจํากัด     อาจทําใหมองไดวา บริษัทฯ  ไมประสงคใหผูถือหุนศึกษาขอมูลกอนการ
ลงมติรับทราบ หรืออนุมัติ    จึงขอใหดําเนินการแกไขดวย   เพราะผูถือหุนอาจไมมีเวลาขอจากบริษัทฯ  
และอาจมีขอจาํกัดทางเทคนคิที่จะดูจาก  CD     หากมีการรองเรียนไปที่ กลต.  บริษัทฯ จะถูกตําหนิได   
โดยเฉพาะ อาร ซี แอล มีธรรมาภิบาลที่ดีอยูแลว      อีกทัง้เอกสารเหลานี้ใชอางอิงในทางกฎหมายดวย  
   2.   ไดดูงบการเงินและขอแสดงความชืน่ชมตอการทํางานในปที่ผานมา     เสนทาง
ที่มีอยูอาจจํากดัในเรื่องรายได    บริษัทฯ จงึเพิ่มเสนทางใหมโดยมุงไปประเทศจีน    ซ่ึงบริษัทฯ  คง
คาดการณไวแลววาตลาดใดไดประโยชนสูงสุด   นโยบายของบริษัทฯ  ที่เพิ่มรายไดแตก็ไมไดมองขาม
การลดคาใชจายเปนสิ่งที่นาพอใจ      สวนที่กระทบตอผูถือหุนคือเงินปนผลซึ่งขึ้นอยูกับผลกําไร     ใน
ดานตัวเลขทางการเงินที่รายงานมานั้นเปนตัวเลขทางเทคนิค     ผูไมมีทักษะคงเขาใจยากแตถือวาตราบ
ใดที่บริษัทฯ  มีความสามารถสรางผลกําไร และลดรายจาย     ความเชือ่มั่นในบริษัทฯ ก็ยังคงมีอยูใน
ระดับหนึ่ง   
 คําตอบ     ขอชี้แจงเรื่องรายงานประจําปทีส่งในรูปแบบ CD  ไปพรอมกับคําบอกกลาวเรียก
ประชุมวา    ทางบริษัทฯ ไดปดขอความทีห่นาแผน CD    แจงผูถือหุนที่มีความประสงคจะขอรับ
รายงานประจําปในแบบรูปเลมสามารถติดตอขอรับไดที่ฝายเลขานุการบริษัท  โทรศัพท  02-2961093  
โทรสาร 02-2961098   บริษัทฯ ไมมีเจตนาปกปดขอมูล 
 
 ผูถือหุนคนที่ 3 
       คําถาม    1.   บริษัทฯ  นําเสนอผลการดําเนินงานไดดีมากทั้งการรายงานและสไลดประกอบ 
และมีความเหน็แตกตางจากผูถือหุนกอนหนาในเรื่องการจัดสงรายงานประจําป     เหน็ดวยกับบริษทัฯ 
ที่จัดสงในรูปแบบ  CD      มีหลายบริษัทฯ ที่ดําเนนิการเชนเดยีวกัน   และเหตุผลหลักนาจะเปนเพราะ
ตนทุนสูงและมีผูถือหุนจํานวนมาก      การสงใหผูถือหุนทุกคนและไมอาน     เปนการสิ้นเปลืองที่นา
เสียดาย     จึงควรใหกับผูที่ตองการอานจริงๆ     บางบริษัทฯ เขียนไวในคําบอกกลาวถึงวัตถุประสงคที่
จัดสงในรูป CD  เชน    ลดการใชกระดาษเพื่อรักษาสภาพแวดลอม    หรือคาใชจายที่ลดลงจะนําไป
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บริจาคองคกรการกุศล ฯลฯ       จึงขอเสนอใหบริษัทฯ  คงการจัดทํา CD  สงผูถือหุนแตขอใหแสดง
เจตนา หรือเหตุผลใหผูถือหุนทราบ     และแนบแบบฟอรมการขอรายงานประจําปแบบรูปเลมไปพรอม
กับคําบอกกลาว       
 สวนผูถือหุนอกีรายที่เสนอขอใหแนบจุดเดนทางการเงินไปพรอมกับคําบอกกลาว ขอให
พิจารณาดวย  เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุน 
    2.   ขอใหช้ีแจงสไลดที่แสดงกําไรขั้นตนจากการเดนิเรือ   3,439.8 ลานบาท    กําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน 249.3  ลานบาท  วามรีายการอื่นหรอืไมกอนถึงกําไรขั้นตนกอนดอกเบี้ยจายและ
ภาษีเงนิได  4,308.5 ลานบาท    
  3.   จากการซือ้เรือเพิ่มในปที่ผานมา  ขอทราบสภาพเศรษฐกิจ  อุปสงคและอุปทาน
ของเรือ  
       คําตอบ     1.   ขอบคุณสําหรับขอเสนอแนะ  และจะจดัสงสรุปงบการเงินยอและจุดเดนไป
พรอมกับคําบอกกลาวสําหรบัการประชุมปหนา 
            2.    กําไรขั้นตนจากการเดินเรือ   มาจากรายไดจากการเดินเรือ หกัดวยตนทุนการ
เดินเรือ    ยังไมรวมรายไดอ่ืน ๆ และบันทกึโอนกลับรายการดอยคา   และยังไมไดหกัคาใชจายในการ
บริหาร กอนถึงกําไรขั้นตนกอนดอกเบีย้จายและภาษีเงนิได  
 3.   ในไตรมาสแรกของป  2551    เห็นไดชัดวาสินคาทีข่นสงไปสหรัฐอเมริกาลดลง  
ในขณะที่สินคาที่ขนสงจากเอเซียไปยุโรป และจากเอเซียไปตะวนัออกกลางเพิ่มขึ้น  เปนการยืนยัน
ปญหาวิกฤตสนิเชื่อที่อยูอาศยัดอยคณุภาพ ที่สงผลตอสภาวะเศรษฐกจิถดถอยในประเทศสหรัฐอเมริกา     
ในขณะเดยีวกนั ประเทศจนีซึ่งเปนผูผลิตและสงออกรายใหญของโลก  ตองหาตลาดใหมที่กําลังเติบโต  
ไดแก  ตลาดตะวันออกกลาง และตลาดอินเดีย    ทั้ง  2  ตลาดอยูในเครอืขายบริการของอาร ซี แอลที่จะ
ขยายงานตอไป   ปจจุบันเรอืที่วิ่งจากประเทศจีนและอินเดียไปตะวันออกกลาง ไดขยายขนาดจาก  
1,000 – 1,500  ทีอียู เปน 2,500 – 3,000  ทีอียู   เปนเหตุผลที่กลุมฯ ซ้ือเรือขนาดใหญขึ้น    ประเทศใน
ตะวนัออกกลางร่ํารวยจากการขายน้ํามัน  และไดลงทุนเกีย่วกับการกอสรางตาง ๆ มากมาย    สินคา
อุปโภคบริโภคที่ไปตะวนัออกกลางจะเพิม่ขึ้นมาก    นอกจากนี้ประเทศในยุโรปที่เขาเปนสมาชิกใหม
ของสหภาพประชาคมยุโรปเปนประเทศทีก่ําลงัพัฒนาและ มีความตองการสินคาจากประเทศจนีมากขึ้น   
การไหลของสินคาจึงยายจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ไปยุโรปและเอเซีย 
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              ในสวนของอปุทานเรือ   มีการสั่งตอเรือใหมและรับมอบในป  2551  ทําให
กําลังบรรทุกของเรือโดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 10 – 11    มีขนาดตั้งแต  1,000 ทีอียู ถึง 14,000  ทีอียู การ
ใชงานก็ขึ้นอยูกับเสนทางที่ไปวิ่งใหบริการ  เชน  เรือขนาดใหญตองวิ่งทางไกล เปนตน    เจาของเรอื
บางรายสั่งตอเรือเพื่อใชในกจิการของตน   บางรายตอเรือใหเชา   ใหใครเปนผูเชาและนําไปใชใน
เสนทางใด  ในธุรกิจเรือ เสนทางใดที่มีอุปสงคสูง   ผูประกอบการตางพากันเขามาแขงขัน      หากธุรกิจ
ไมดี ก็จะออกจากตลาดไป    กลุมฯ  ตองพจิารณาใชเรือที่เหมาะสมในแตละเสนทาง    ตองเห็น
ภาพรวมไดวากําลังบรรทุกของเรือจะเติบโตเทาใด   สินคาจะเติบโตเทาใด 
 
 ผูถือหุนคนที่ 4 
       คําถาม      บริษัทฯ มีการวางแผนซื้อเรือหรือไม    หากซ้ือเรือพรอมกันหลายลําตั้งแต  2  ป
กอนหนา  ราคานาจะถูกกวานี้     จากสไลดที่แสดงการจดัซื้อเรือในป  2550   เรือที่ซ้ือเมื่อ มิถุนายน 
2550  ราคาลําละ 21  ลานเหรียญสหรัฐ    สวนเรือที่ซ้ือเมื่อเดือนธันวาคม 2550  ราคาลําละ  24.4 ลาน
เหรียญสหรัฐ  แพงขึ้นประมาณ   3 ลานเหรียญสหรัฐในชวง 6  เดือน    และรับมอบในอีก 3  ปขางหนา   
หากชะลอการซื้อออกไป  1-2  ป   จะเหมาะสมกวาหรือไม 
 คําตอบ      โดยปกติผูซ้ือยอมตองการเรือในจังหวะที่ราคาถูกที่สุด  ผูขายยอมตองการขายใน
ราคาแพงที่สุด  ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับสถานการณของตลาด  ตองยอมรับวาตนทุนหลักของเรือมาจากราคา
เหล็กซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด  และการตอสรางเรือหนึ่งลําใชเวลา 3-4 ป    หากซื้อเร็วและราคาเรอืตก 
หรือซ้ือชาและราคาเรือข้ึน ยอมทําใหผูซ้ือเจ็บตัว    กลุมฯ มีการวางแผนจัดซื้อเรือ  และคณะกรรมการ
บริษัทฯ  ใชดลุยพินิจเปนอยางดีในขณะทีต่ัดสินใจซื้อเรือ     บางครั้ง บริษัทฯ  ตองการซื้อเรือ แตไมมี
เรือขาย    จะสัง่ตอสรางจากอูเรือตองจองคิวเชนกนัเพราะอูเรือไมไดรับตอสรางเรือคอนเทนเนอรเพียง
ชนิดเดยีว  มีประเภทอื่นดวยเชนเรือน้ํามัน  เรือเทกอง  ฯ ลฯ  
                เรือที่กลุมฯ จัดซื้อมขีนาดตางกัน   กลุมฯ  ขายเรอืเกาและจดัซือ้เรือขนาดใหญขึ้นเพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจ   เสนทางการไหลของสินคาเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสตามความตองการบริโภค
สินคานั้นๆ      กลุมฯ มีเรือหลายขนาดและเลือกขนาดที่เหมาะสมในแตละเสนทางเพื่อใหไดประโยชน
สูงสุด       
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 ผูถือหุนคนที่ 5 
       คําถาม        รายไดจากคาระวางเรือในชวงครึ่งปแรกมักต่าํกวาชวงครึ่งปหลังมาก  เหตุใดจึง
เปนเชนนัน้     
         คําตอบ        เปนไปตามฤดกูาล   โดยทั่วไปสินคาที่ขนสงในชวงครึ่งปแรกมีปริมาณนอยกวา
ชวงครึ่งปหลัง    กิจกรรมชะลอตัวในเดือนมกราคม ภายหลังเทศกาล   สวนในเดือนเมษายนมวีันหยุด
ยาวในชวงสงกรานต  และวนัหยดุแรงงานในประเทศจีนในเดือนพฤษภาคม    สวนในชวงครึ่งปหลังมี
ปริมาณสินคาที่ทําการขนสงมากขึ้น  
   
 ผูถือหุนคนที่ 6
         คําถาม       ในหนา  107  ของรายงานประจําป ( หนา 29 ของภาคภาษาไทย )  รายไดรวมจาก
การขนสงทางทะเลจํานวน  24,689  ลานบาท ไมไดหกัรายการตัดบัญชจีํานวน 4,960  ลานบาท     ตัว
เลขที่ถูกตองควรเปน     19,729  ลานบาทลดลงจากป 2549     ขอใหยนืยันตวัเลขดวย 
               คําตอบ        ยืนยนัตัวเลขรายไดจากการเดนิเรือ  19,729  ลานบาทตามที่ผูถือหุนตั้งขอสังเกต 
 
 ผูถือหุนคนที่ 7
 คําถาม       ธุรกิจ  COC   ขยายตัวต่ํากวาธุรกิจ SOC    ขอทราบวารายไดของ  SOC และ  COC  
มีสัดสวนอยางไร     หลังการซื้อเรือแลวจะเพิ่มรายไดใหกับธุรกิจสวนใด     และบริษัทฯ ไดวางแผน
สําหรับปหนาไวอยางไร 
   คําตอบ       กลุมฯ  ขนสงสินคาทั้ง  SOC และ COC  ในเสนทางเดียวกนัไปกับเรือลําเดียวกัน 
ปจจุบันกลุมฯ ขนสงสินคาทั้ง  2 ประเภทในสัดสวน  50  :   50      โดยในบางเสนทางสินคา   SOC  
มากกวา COC    และในบางเสนทาง  สินคา  COC  มากกวา   SOC      จงึตองมีความคลองตัวและ
บริหารพื้นที่ระวางเรือตามสถานการณ      สําหรับแผนธุรกิจในป 2551  กลุมฯ ตั้งเปาขยายธุรกิจ
โดยรวมประมาณรอยละ 10 
              ไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม     
  ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป   2550 
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วาระท่ี  3   :  คาตอบแทนกรรมการประจําป  2550 
 

นายสุเมธ  ตันธุวนิตย  รายงานวา  ในป  2550  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ  
10  คน   ในปประกอบการ  2550  บริษัทและบรษิัทยอยมกีําไรสุทธิ 3,816  ลานบาท  การจาย
คาตอบแทนกรรมการ  ทั้งคาตอบแทนมาตรฐานและคาตอบแทนเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑทีไ่ดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548  มีจํานวนทั้งส้ิน  20.28  ลานบาท  ตาม
รายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 2 ซึ่งสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมคําบอกกลาวเรียกประชุม  และ
ไดเปดเผยคาตอบแทนกรรมการ ในรายงานประจําป 2550  ภายใตหวัขอ  “ การกํากบัดูแลกิจการ “  

เมื่อจบการรายงานแลว  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม     
  ที่ประชุมรับทราบรายงานคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550 

 
วาระท่ี  4   :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31   ธันวาคม  2550 
 
 นายสุเมธ  ตันธุวนิตย  ขอใหที่ประชุมพิจารณา  งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป  ส้ินสุด
วันที่  31 ธันวาคม  2550   ซ่ึงไดผานการรบัรองของผูสอบบัญชี   และไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณา
ลวงหนา  ในหมวด  “  งบการเงิน “   ของรายงานประจําป  2550    ซ่ึงสงใหพรอมกบัคําบอกกลาวเรียก
ประชุม   และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 มีผูถือหุนซักถาม / ตั้งขอสังเกต  และนายสเุมธ  ตันธุวนิตย  ช้ีแจง ดังนี ้
 คําถาม    1.   รายงานของคณะกรรมการหนา  54 – 55 ( ภาษาไทย )   รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินหนา  56   และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบหนา  57  
ไมไดระบวุารายงานถึงผูใด  และไมไดลงวนัที่      ซ่ึงตางจากรายงานของผูสอบบัญชีในหนา  58    ที่
เขียนชัดเจนวาเสนอตอผูถือหุน และลงวันที่กํากับเอกสาร  ขอใหพิจารณาจัดทําใหถูกตอง 
                              2.   หมายเหตุประกอบงบการเงิน  หนา  73    ขอ 6   เร่ืองเงินกูระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน  ที่ระบุวาจะครบกําหนดชําระภายในเดือน  มกราคม 2551   ไมไดรายงานสถานะวาชําระคืน
แลว หรือยังตดิคางอยู   
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          คําตอบ    ขอบคุณสําหรับคําแนะนําขางตน  
  ไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเตมิ 
การลงมติ  ; ผูถือหุนใชสิทธิออกเสียง    527,580,933   เสียง 
  เห็นดวย                              527,536,919   เสียง 
  ไมเห็นดวย                                  -     
  งดออกเสียง                                 44,014    เสียง 

ที่ประชุมมีมติดวยเสียงขางมากจํานวน 527,536,919 เสียง อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
ประจําปส้ินสุด วันที่  31  ธันวาคม  2550 
 
วาระท่ี  5   :  พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานสิน้สุด  31  ธันวาคม  2550 
 

นายสุเมธ  ตันธุวนิตย รายงานวา  ในป 2550   ไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาล    โดยคณะ 
กรรมการบริษัทฯ    ไดมีมติในการประชุมครั้งที่  7 / 2550  เมื่อวันที่   10  สิงหาคม  2550    อนุมัติ
จายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ   0.50  บาท  สําหรับหุนสามัญจํานวน  663  ลานหุน    เมื่อ
วันที่   7    กันยายน  2550  รวมเปนเงินทั้งส้ิน    331.5    ลานบาท    

และคณะกรรมการบริษัทฯ  ไดมีมติในการประชุมครั้งที่   3 / 2551   เมื่อวันที่    21   มีนาคม  
2551     อนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2550    ซ่ึง
บริษัทฯ และบริษัทยอย  มีผลกําไรสุทธิ   3,816  ลานบาท   ในอัตราหุนละ 1.50  บาท  ซ่ึงรวมเงินปนผล
ระหวางกาลตามที่รายงานขางตนดวยแลว    เปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน  994.5  ลานบาท   โดยจายจาก
กําไรสุทธิและกําไรสะสมของบริษัทฯ จากกิจกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและจากกิจกรรมที่
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดทั้งจํานวน     โดยบริษัทฯ  จะจายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ   1.00  บาท   
สําหรับหุนสามัญจํานวน   663  ลานหุน  รวมเปนเงินทั้งสิ้น    663.0   ลานบาท   โดยใหสิทธิผูถือหุนที่
มีช่ือในสมุดทะเบียน  ณ  วันปดสมุดทะเบียน  วันที่   8  เมษายน  2551   เวลา  12.00  น.  รับเงินปนผล
ในวันที่  16  พฤษภาคม  2551      

นโยบายการจายเงินปนผลและขอมูลการจายเงินปนผลสําหรับรอบปบัญชี  2549-2550  แสดง
อยูในเอกสารแนบหมายเลข  3  ที่สงใหผูถือหุนพรอมคําบอกกลาวเรียกประชุม 
 และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  
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 มีผูถือหุนซักถาม และนายสุเมธ  ตันธุวนิตยช้ีแจง ดังนี ้
  คําถาม    ในเอกสารแนบหมายเลข  3   ระบุนโยบายการจายปนผลวาไมเกินรอยละ  50 ของ
กําไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทยอย    สมควรกําหนดการจายขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 30 หรือไม   
ในรายงานการประชุมหนา  8  ของคําบอกกลาว   บริษัทฯ  ไดตอบขอถามของผูถือหุนวาที่ผานมา
บริษัทฯ  จายเงินปนผลในเกณฑรอยละ  30 – 35  ของกําไรสุทธิ   แตป 2550  จายเงินปนผลที่รอยละ 26   
ไมไดเปนไปตามที่แจงไว 
  คําตอบ    ในป  2551   บริษัทฯ  มีแผนการจดัซื้อเรือเพิ่มอีกหลายลํารวมทั้งเรือขนาดใหญที่ซ้ือ
ไปเมื่อตนเดือนเมษายน  2551     จากสถานการณดานการเงินของโลก     ประกอบกบัสถานการณของ
ราคาเรือ     ราคาสินคาและราคาน้ํามัน    คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาควรสาํรองเงินไวซ้ือเรือ  
มากกวาขอเพิม่ทุนในภายหลัง     ปนี้นาจะเปนจังหวะเหมาะสําหรับการจัดซื้อเรือ  เพราะวกิฤตการเงิน
ที่เกิดขึ้น   ทําใหเจาของเรือทีส่ั่งตอสรางเรอืไวไมสามารถหาแหลงเงนิกูและขายเรือออก     นอกจากนี้  
กลุมฯ มีแผนขยายกจิการ    คณะกรรมการบริษัทฯ ยอมรบัวาจายเงินปนผลต่ํากวารอยละ  30   แตจาย 
1.50 บาท / หุนเทากับป 2549  
 ไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม 
การลงมติ  ; ผูถือหุนใชสิทธิออกเสียง     527,580,933    เสียง 
  เห็นดวย                                527,580,933    เสียง 
  ไมเห็นดวย                                   - 
  งดออกเสียง                                  - 

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปส้ินสุดวันที่  
31  ธันวาคม  2550  ในอัตราหุนละ  1.50  บาท   ซ่ึงรวมเงินปนผลระหวางกาลตามที่รายงานขางตน    
โดยจายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ 1.0 0 บาท  สําหรับหุนสามัญจํานวน  663  ลานหุน   รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น   663.0   ลานบาท  โดยใหสิทธิผูถือหุนที่มีช่ือในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียน  วันที่  8  
เมษายน  2550  เวลา  12.00  น.  รับเงินปนผลในวันที่   16  พฤษภาคม   2551 
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วาระท่ี  6   :  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ 
 
 นายสุเมธ  ตันธุวนิตย  รายงานที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัทฯ  ขอ 29  ในการประชุม
สามัญประจําปทุกครั้ง   กรรมการจํานวนหนึ่งในสาม  ตองออกจากตําแหนง และกรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงนั้น จะเลือกตั้งใหเขารับตําแหนงอีกก็ได      

สําหรับป  2551  นี้     มีกรรมการที่ออกตามวาระพรอมกนั  4   ราย  ไดแก 
1.  นายสุเมธ  ตันธุวนิตย              กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
2.  นางสาวตวงรัตน  กีรติบุตร     กรรมการอิสระ 
3.  ดร. จําลอง  อติกุล                    กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร    และ 
4.  นายฮารทวคิ  ชูลส เอคการด    กรรมการบริหาร 

ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกจากตําแหนงตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3 / 2551  เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2551    เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุน เลือกตั้งกลับเขารับตําแหนง  ดังนี้  

1.  นายสุเมธ  ตันธุวนิตย              เปนกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
2.  นางสาวตวงรัตน  กีรติบุตร     เปนกรรมการอิสระ 
3.  ดร. จําลอง  อติกุล                    เปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร     
4.  นายฮารทวคิ  ชูลส เอคการด    เปนกรรมการบริหาร 
 
ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม   มีรายละเอียดอยู

ในเอกสารหมายเลข  4  ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนา พรอมคําบอกกลาวเรียกประชุม  ทั้งนี้ 
กรรมการขางตนมีคุณสมบตัิเหมาะสม มคีวามรูและประสบการณในดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของกลุมฯ ใหเติบโตตอไป 

และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
ไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม 
นายสุเมธ  ตันธุวนิตยขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเปนรายบุคคล   สรุปการลงมติดังนี้ 
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การลงมติรายบุคคล ผูถือหุนที่ใช
สิทธิออกเสียง  

( เสียง) 

เห็นดวย 
(เสียง) 

ไมเห็นดวย 
(เสียง) 

งดออกเสียง 
(เสียง) 

นายสุเมธ  ตันธุวนิตย      527,581,433 527,581,433 - - 
นางสาวตวงรตัน   
กีรติบุตร     

527,581,433 527,581,433 - - 

ดร.  จําลอง อติกุล    527,581,433 527,581,433 - - 
นายฮารทวิค  ชูลส  
เอคการด     

527,581,433 501,894,870 25,686,563 - 

 
 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท  เลือกตั้ง  นายสเุมธ  ตันธุวนิตย       นางสาวตวงรัตน   
กีรติบุตร   ดร.  จําลอง อติกลุ   และมีมตดิวยเสียงขางมาก เลือกตั้ง    นายฮารทวิค  ชูลส   เอคการด         
กลับเขารับตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 
วาระท่ี  7  :  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชแีละกําหนดคาสอบบัญชี 
 
 นายสุเมธ  ตันธุวนิตย  รายงานวา ที่ประชุมผูถือหุนไดมมีติในการประชุมครั้งที่  28  เมื่อวันที ่ 
26   เมษายน  2550  แตงตั้ง นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3970  และ / 
หรือ  นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516   และ / หรือ นายโสภณ  เพิ่มศิริ
วัลลภ     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3182  แหงสํานักงาน เอินสท  แอนด  ยัง จํากัด   เปนผูสอบบัญชี 
ของบริษัทฯ  สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที ่ 1  มกราคม 2550   ถึงวันที่   31  ธันวาคม  2550   และอนุมัติ
คาสอบบัญชีจํานวน   1,480,000.00   บาท   

สําหรับป  2551   คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอ   และที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ  คร้ัง
ที่   3 / 2551   เมื่อวันที่  21   มีนาคม  2551   มีมติเห็นชอบ   ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัตแิตงตั้ง 
นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3970  และ / หรือ  นางสาวรุงนภา  เลิศ
สุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516   และ / หรือ นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ  ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่  3182  แหงสํานักงาน เอนิสท  แอนด  ยงั จํากัด  เปนผูสอบบัญชีสําหรับระยะเวลาตั้งแต
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วันที่  1  มกราคม  2551   ถึงวันที่  31  ธันวาคม  2551  โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกลาว  เปนผูลง
นามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ   ในนามของ สํานักงาน เอินสท  แอนด  ยัง  จํากดั  ในกรณีที่ผูสอบ
บัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหสํานักงาน เอินสท  แอนด  ยัง  จํากัด  จัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงาน ทาํหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเหน็ตองบการเงนิของ
บริษัทฯ แทนผูสอบบัญชีดังกลาวได   ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่เสนอมานั้น  ไมมีความสัมพันธ หรือสวนได
เสียกับบริษัทฯ  บริษัทยอย   ผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด  
และผูสอบบัญชีทั้งสามคน สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอย 

โดยมีคาสอบบัญชีตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข  5   ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณา
ลวงหนา  พรอมคําบอกกลาวเรียกประชุม  สรุปไดดังนี ้
 คาตรวจสอบงบการเงินประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551     660,000.00   บาท 
 คาสอบทานงบการเงินรวม รายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส               820,000.00   บาท 
 คาสอบทานงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรยีญสหรัฐ  
  รายไตรมาส  รวม  4  ไตรมาส                                        120,000.00   บาท 
                                                         รวมทั้งส้ิน                                       1,600,000.00  บาท 
 
คาสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มจากป  2550 จํานวน  120,000.00  บาท  หรือประมาณรอยละ  8   เหมาะสมกับ
คาครองชีพที่เพิ่มขึ้น  
  เมื่อจบการชี้แจง ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  
  มีผูถือหุนซักถามและนายสเุมธ ตันธุวนิตย  ช้ีแจง ดังนี ้
  คําถาม   ขอทราบวาเปนธรรมเนียมปฏิบตัิของสํานักงาน เอินสท  แอนด  ยัง  หรือไม  ที่ปรับ
ขึ้นคาสอบบัญชีทุกป   คาสอบบัญชีเมื่อป  2550 ก็ปรับเพิ่มจากป  2549  มาแลว   ปจจัยในการเพิม่คา
สอบบัญชีมักจะมาจากอัตราเงินเฟอและธุรกรรมการขนสงที่เพิ่มขึ้น     ในปนี้ หากธุรกรรมไมเพิ่มมาก
นัก  ปจจยัดานอัตราเงินเฟอที่ขอเพิ่มคาสอบบัญชีนาจะยอมรับได  แตขอทราบวา หากสภาพเศรษฐกิจ
ในปหนาดีขึ้น   อัตราเงินเฟอทรงตัว   ทางสํานักงาน เอินสท  แอนด  ยงั  จะลดคาสอบบัญชีหรือไม 
 คําตอบ    ผูสอบบัญชี จาก สํานักงาน เอนิสท  แอนด  ยัง  ช้ีแจงวา  การเพิ่มคาสอบบัญชีใน 
ป 2550 มีทั้งสวนของเงินเฟอและปริมาณงานเพิ่มจากการสอบทานงบการเงินของบริษัทยอยใน
ตางประเทศ  สวนคาสอบบัญชีในป 2551 มีทั้งสวนของเงินเฟอและปริมาณงานที่เพิ่มขึน้เชนกนั  
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สําหรับคาสอบบัญชีในปหนา ทางผูสอบบัญชีตองดูการขยายธุรกิจของกลุมฯ  ปริมาณธุรกรรม  ความ
ซับซอนของรายการทางการคา ซ่ึงกระทบจํานวนชั่วโมงในการตรวจสอบ 
                             นายสุเมธ ตันธุวนิตย  กลาวเสริมวา คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดพจิารณาคาสอบบัญชี
ดวยความรอบคอบและตอรองอยางดีที่สุด  
 ไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม   
การลงมติ  ; ผูถือหุนใชสิทธิออกเสียง   527,581,433  เสียง 
  เห็นดวย                             527,537,419   เสียง 
  ไมเห็นดวย                                 44,014   เสียง 
  งดออกเสียง                                - 

ที่ประชุมมีมติดวยเสียงขางมาก     จํานวน   527,537,419 เสียง  อนุมัติแตงตั้งนางสาวสุมาลี  
รีวราบัณฑิต    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3970  และ / หรือ  นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516  และ / หรือ นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3182  
แหงสํานักงาน เอินสท  แอนด  ยัง จํากัด  เปนผูสอบบัญชีสําหรับระยะเวลาตั้งแตวนัที่  1  มกราคม  
2551   ถึงวันที่  31  ธันวาคม  2551  โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกลาว  เปนผูลงนามรับรองงบ
การเงินของบริษัทฯ   ในนามของ สํานักงาน เอินสท  แอนด  ยัง  จํากัด  และในกรณีที่ผูสอบบัญชี
ดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหสํานักงาน เอินสท  แอนด  ยัง  จํากัด  จัดหาผูสอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของสํานักงาน ทําหนาทีต่รวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 
แทนผูสอบบัญชีดังกลาวได   โดยมีคาสอบบัญชีทั้งส้ิน   1,600,000.00    บาท 
 
วาระท่ี  8   :  พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเตมิขอบังคับของบริษัทฯ 
 

 นายสุเมธ  ตันธุวนิตย  รายงานวา คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพจิารณาถึง
สภาพแวดลอมการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและเห็นพองวาควรเปดกวางใหผูที่มีความรูและเปน
มืออาชีพเขามาดํารงตําแหนงกรรมการเพือ่ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน   จึงเสนอขอแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 6  ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุน
พิจารณาลวงหนา  พรอมคําบอกกลาวเรยีกประชุม  ดังนี ้
 ขอบังคับ(ปจจบุัน)    ขอ 20. กรรมการของบริษัทจะตองเปนผูถือหุนของบริษัท 
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 แกไขเปน                  ขอ 20. กรรมการของบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมกไ็ด 
 เมื่อจบการรายงาน  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม   
การลงมติ  ; ผูถือหุนใชสิทธิออกเสียง   527,581,433   เสียง 
  เห็นดวย                             527,581,433   เสียง 
  ไมเห็นดวย                                 - 
  งดออกเสียง                                - 
 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท   อนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20  ตามที่เสนอ 
 
วาระท่ี  9   :  เร่ืองอื่น ๆ 
 
 นายสุเมธ  ตันธุวนิตย  ถามทีป่ระชุมวา ผูใดประสงคจะเสนอเรื่องอื่นใด  หรือสอบถามเรื่องใด
เพิ่มเติมหรือไม   
 ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องใด 

ประธานกลาวปดการประชมุเมื่อเวลา   12.15    น. 
 
 

 
(นายกัว  เปก  ลอง) 
ประธานที่ประชุม 

 
 
(นางสาวศภุวลัย  ศิริชัย ) 
     เลขานุการบริษัท 

 19 


	วันศุกร์ที่   25   เมษายน   2551
	 นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์   ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  26  เมษายน  2550    ปรากฎรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม  ตามเอกสารแนบหมายเลข 1   ทั้งนี้  รายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่เดือน พฤษภาคม  2550   และถามว่ามีผู้ใดมีคำถาม หรือ ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่
	ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 527,536,919 เสียง อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด วันที่  31  ธันวาคม  2550
	นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์     
	นางสาวตวงรัตน์  
	กีร์ติบุตร    
	 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เลือกตั้ง  นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์       นางสาวตวงรัตน์  



