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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 18/2553 
ของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

 

วันที่ประชุม : วันศุกรที่ 28  มกราคม 2554 

สถานที่ประชุม : ณ หองสตาร 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซา แอทธินี, รอยัล เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 

ประธานที่ประชุม : นายวินัย  สัจเดว  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

เลขานุการที่ประชุม : นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน  เลขานุการบริษัท 

เริ่มประชุมเวลา : 15.00 น. 

ผูเขาประชุม : มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 53 ราย และผูรับมอบฉันทะซ่ึงไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน

จํานวน 25 ราย รวมเปน 78 ราย เปนจํานวน 128,630,422 หุน คิดเปนรอยละ 63.80 ของหุนที่

ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว และมีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมจํานวน 

1,891,702 หุน ดังนั้นมีจํานวนผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองท้ังหมด 61 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่ง

ไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนทั้งหมด 28 ราย รวมเปน 89 ราย เปนจํานวนหุนทั้งหมด 130,522,124 

หุน คิดเปนรอยละ 64.74 ของหุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

จึงถือวาครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 

เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุน และนางรัชนี คาจิจิ  กรรมการบริษัท ไดเสนอชื่อนายวินัย สัจเดว เปนประธานในที่

ประชุม  

ประธานไดเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถือหุน รวมทั้งแนะนํากรรมการบริษัท ดังนี้ 

1. นายวินัย  สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นางรัชนี  คาจิจิ กรรมการ 

3.  นายปูรันมาล  บาจาจ กรรมการ 

ประธานไดแนะนํา นายเอช.เค. อาการวาล ในฐานะประธานบริษัท จากนั้นประธานไดขอให นายเอช.เค. อาการวาล แนะนํา

ผูบริหารที่เขารวมประชุม ดังนี้  

1. นายวิเจส  กาปูร ประธานรวม 

2. นายประสาน กุมาร  สิปานิ ประธานรวม (ฝายการเงินและพาณิชย) 

3. นายนาเรนดรา กุมาร เจน  รองประธานอาวุโส (ฝายการผลิต) 

4. นายราม โกปาล อกาวาล รองประธาน (ฝายผลิตและพัฒนา) 

5. นายซานจีฟ กุมาร คอลล  รองประธาน (ฝายวิศวกรรม) 

6. นายปราโมทย  พัฒนมงคล ผูชวยรองประธาน (บริหาร) 

7. นายปราโมท คานเดลวาล ผูจัดการทั่วไป (ฝายการเงินและพาณิชย) 

8. นายดีปาค กุมาร คานเดลวาล ผูชวยผูจัดการทั่วไป (ฝายพาณิชย) 

9. นายคามาเรท มาลิ วิเวคานานดาน ผูชวยผูจัดการทั่วไป (ฝายการตลาด)  

10. นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน เลขานุการบริษัท  
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จากนั้น ประธานไดแนะนํานายณรงค  พันตาวงษ จากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด  ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ทําหนาที่รวมช้ีแจงขอมูลดานการเงิน และนางสาวณัฐธีมา พงษประเสริฐ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ไทยออดิท เดอะทรูธ 

จํากัด ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังนี้ดวย 

กอนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ประธานไดขอใหนางสุวรรณา เฉลิมวัฒน เลขานุการบริษัทชี้แจงใหที่ประชุมทราบถึงขอปฏิบัติ

สําหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตวาระการประชุม ในการลงมติแตละวาระน้ัน ถาไมมีผูถือหุนทานใด “ไม

เห็นดวย หรือ งดออกเสียง” ใหถือวาผูถือหุนเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ  

หากผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขั้นตอนการนับคะแนนมีดังนี้  

• กอนการลงมติใดๆ ประธานจะใหผูถือหุนซกัถามรายละเอียดและขอสงสัย 

• ประธานจะแจงตอที่ประชุมวาใหลงมติในแตละวาระโดยวิธีเปดเผย 

• ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง” ในแตละวาระได โดยใชบัตรลงคะแนนที่ไดรับ ณ 

ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 

• ในแตละวาระหากผูถือหุนไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ขอใหยกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่รับใบลงคะแนนที่กรอก

เรียบรอยแลว เพื่อนํามานับคะแนนตอไป 

• การแจงผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจงผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุนที่ลงมติเห็นดวย ไม

เห็นดวย หรืองดออกเสียง  

• หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ประสงคจะแสดงความคิดเห็นหรือขอซักถาม ขอใหยกมือขึ้น และขอความกรุณา

แถลงตอที่ประชุมดวยวา เปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะช่ือใด แลวจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม 

เม่ือผูถือหุนรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กลาวขางตน 

จากนั้นประธานจึงเร่ิมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 17/2552 

ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1 ในหนาที่ 8 ถึงหนาที่ 19 รายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมอนุมัติรายงานการประชุมดังกลาว 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ โดยมีผูเขารวมประชุมไดใหขอเสนอแนะ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1.  ผูถือหุนรายหน่ึงใหขอเสนอแนะวา รายงานการประชุมผูถือหุนควรมีรายละเอียดมากกวานี้ 

2. ถามีผูถือหุนทานใดตองการระบุชื่อ ก็ใหแจงชื่อตอที่ประชุม แตถาผูถือหุนทานใดไมตองการระบุชื่อ ก็เปนสิทธิของผูถือหุน

แตละทาน 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 17/2552 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2553 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 17/2552 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2553 
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ไดปรากฎในหัวขอ “รายงาน

คณะกรรมการตอผูถือหุน” ในหนาที่ 6 และในหัวขออื่นของรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม

ในครั้งนี้ ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2  

และประธานไดขอให นายเอช.เค. อาการวาล สรุปผลการดําเนินงานและจุดเดนทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 

กันยายน 2553 ตอที่ประชุม   

นายเอช.เค. อาการวาล ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานและจุดเดนทางการเงินในรอบป 2553 ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

สรุปผลการดําเนินของบริษัทฯ ในรอบป 2553 

1. การผลิตเสนใยเรยอนในปนี้มีปริมาณการผลิตทั้งส้ินจํานวน 128,897 ตัน เม่ือเทียบกับปกอนจํานวน 91,311 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น

รอยละ 41 สวนปริมาณการผลิตเกลือโซเดียมซัลเฟตมีจํานวน 102,124 ตัน เม่ือเทียบกับปกอนจํานวน 69,676 ตัน เพิ่ม

สูงขึ้นรอยละ 47 

2. ในป 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายรวมจํานวน 10,328 ลานบาท เม่ือเทียบกับรายไดจากปกอนจํานวน 6,214 ลาน

บาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 66 โดยมีปริมาณการขายรวมท้ังส้ินเพิ่มขึ้นรอยละ 39 และมีมูลคาการขายก็เพิ่มขึ้นรอยละ 20 

เม่ือเทียบกับปกอน อันเปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและในอุตสาหกรรมส่ิงทอ  ทําใหยอดการสงออกของ

บริษัทฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 61 

3. สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียอยูที่ 930 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอนซึ่งมีผลขาดทุนจํานวน 

56 ลานบาท เปนผลมาจากผลกําไรของบริษัทรวมเพิ่มขึ้น โดยปจจัยหลักเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น 

4. ในปนี้บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปน 3,041 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอนจํานวน 463 ลานบาท ปจจัยหลักที่ทําใหกําไร

สุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากปริมาณการขายและมูลคาขายท่ีปรับสูงขึ้น และเพิ่มขึ้นจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท

รวมตามวิธีสวนไดเสีย 

5. บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเปน 2,231 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอนจํานวน 554 ลานบาท 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นรอยละ 132 หรือคิดเปนจํานวน 1,500 ลานบาท เนื่องมาจากกําไรที่เพิ่มสูงขึ้น  

7. สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นรอยละ 91 หรือคิดเปนจํานวน 816 ลานบาท โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากสินคาสําเร็จรูปและสินคา

วัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นตามผลการดําเนินงานและตนทุนวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้น 

8. ภาษีเงินไดบุคคลคางจายเพิ่มขึ้นรอยละ 100 หรือคิดเปนจํานวน 156 ลานบาท เนื่องจากผลกําไรที่ปรับตัวสูงขึ้น และกําไร

ที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากรายไดจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนที่ไดหมดอายุลง 

9. กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้นรอยละ 23 หรือคิดเปนจํานวน 2,840 ลานบาท  เปนผลมาจากําไรที่เพิ่มสูงขึ้นใน

ระหวางป 

10. สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จํานวน 18,070 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 18 หรือคิดเปนจํานวน 2,749 ลาน

บาท เม่ือเทียบกับปกอน โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากผลกําไรสําหรับป 2553 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

1. บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการผลิตผลิตภัณฑแบบใหม ที่เรียกวา “เบอรลาโมดาล” ซึ่งเปนเสนใยที่สงออกในตลาด

หลักๆ เพื่อการใชงานในระดับพรีเม่ียม การผลิตเสนใยโมดาลไดเพิ่มขึ้นเกือบเปนสองเทาในระหวางปเม่ือเทียบกับปกอน 

ความพยายามของเราไดสงผลทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีผลกําไรเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว 



หนา 4/8 

2. บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มผลผลิตและเพิ่มการขายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพพิเศษ  

3. บริษัทฯ ยังมีความพยายามอยางตอเนื่องเพื่อ Supply เย่ือกระดาษเพิ่มขึ้นในอนาคต 

4. บริษัทฯ ยังคงใหความสําคัญตอกิจกรรมความปลอดภัย สุขภาพ ส่ิงแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคมประธานได  

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใดอีก  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2553 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 

กันยายน 2553 ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปหนาที่ 78 ถึงหนาที่ 131 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได

พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายละเอียดไวในหัวขอ 

“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หนาที่ 68 ในรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ ดัง

ปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 รายละเอียดตามที่ไดกลาวไปแลวในวาระท่ี 2 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2553 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2553 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจายเงนิปนผล 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ คือ การตัดจายเงินปนผลจากกําไรที่เปนเงินสด หลังพิจารณา

กันเงินสํารองตามความเหมาะสม สําหรับแผนธุรกิจในอนาคต  

ในปนี้ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 3,041 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 557 เม่ือเทียบกับปกอนจํานวน 463 ลานบาท คณะกรรมการพิจารณา

แลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.75 บาท สําหรับป  2553  คิดเปนจํานวนเงิน

ทั้งส้ิน 352.80 ลานบาท เงินปนผลจายดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งจํานวนเนื่องจากเปนรายไดจากธุรกิจที่

ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1752(2)/2550 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 โดยเงินปนผลจํานวน 

352.80 ลานบาท กําหนดจายในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1. นายสืบศักด์ิ พิภพมงคล ผูถือหุนรายยอย ไดกลาววาเงินปนผลจาย 1.75 บาทตอหุนนั้นตํ่ามาก เม่ือพิจารณาจากกําไรสุทธิ

ที่เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปกอน 
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2. นายนคร พระประเสริฐ  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้ 

2.1 บริษัทฯ ควรกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลใหชัดเจนมากกวานี้เพื่อใหผูถือหุนไดเขาใจตรงกัน และไดให

ขอเสนอแนะวาบริษัทฯ ควรพิจารณานโยบายการจายเงินปนผลใหม 

2.2 กําไรตอหุนที่เพิ่มสูงขึ้นเปน 15.09 บาทตอหุนเม่ือเทียบกับปกอน 2.29 บาทตอหุนนั้นไมเหมาะสมซึ่งสะทอนตอการ

จายเงินปนผลในปนี้  

3. ผูถือหุนรายยอย ใหขอเสนอแนะวาการจายเงินปนผลควรจะจายในอัตรารอยละของกําไรสุทธิ 

4. ผูถือหุนรายยอย ใหขอเสนอแนะวาเงินปนผลควรจะจายจากสัดสวนของอัตรากําไรสุทธิซึ่งสูงขึ้นมากในปนี้ 

• นายเอช. เค. อาการวาล ประธานบริษัท ไดชี้แจงถึงประเด็นของการจายเงินปนผลและใหเหตุผลของการรักษาสภาพ

คลองในจํานวนที่สูงดังนี้ 

- บริษัทฯ ไดพิจารณาถึงการลงทุนตอไปเพื่อเปนการประกันความพรอมในการจัดหาเย่ือกระดาษ ซึ่งมีผลตอ

แผนการเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ คาดวาจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เบอรลา ลาว พัลพ แอนด แพลนเทช่ัน จํากัด เพื่อเปนหลักประกัน

ในระยะยาวในการจัดซื้อเย่ือกระดาษ ซึ่งมีราคาคอนขางผันผวนงายและอาจเกิดการขาดแคลนในเย่ือกระดาษ 

ขนาดของโครงการดังกลาวคาดวาประมาณ 400-500 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

- บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เบอรลา จิงเวย ไฟเบอร จํากัด 

- บริษัทฯ มีแผนในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมภายในประเทศ 

- ธุรกิจในประเทศจีนอาจมีการแขงขันและมีการขยายตัวมากขึ้น เนื่องมาจากกําลังการผลิตเสนใยเรยอนท่ีขยาย

ตัวอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนเหตุผลใหบริษัทฯ ตองสํารองเงินสดไวเพื่อเตรียมที่จะลงทุนตอไป 

5. นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนรายยอย ไดแสดงความเห็นวาผลตอบแทนจากการลงทุนในตางประเทศของบริษัทฯ 

และเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทรวมเหลานี้อยูในอัตราท่ีตํ่า 

• ประธานไดชี้แจงวาบริษัทรวมจะประกาศจายเงินปนผลเมื่อมีผลกําไร และเพื่อใหม่ันใจวาการลงทุนในบริษัทเหลานี้ 

จะทําใหบริษัทฯ ไดรับผลประโยชนในระยะยาว 

6. นายสิโรจน แสงเทวาภรณ ผูถือหุนรายยอย ไดใหขอเสนอแนะวาบริษัทฯ ควรถือหุนในอัตรารอยละ 100 ในบริษัท เบอรลา 

ลาว พัลพ แอนด แพลนเทช่ัน จํากัด และบริษัท เบอรลา จิงเวย ไฟเบอร จํากัด ซึ่งเปนกลยุทธที่สําคัญในการลงทุนในบริษัท

เหลานี้ 

• นายเอช. เค. อาการวาล ไดชี้แจงวาบริษัทฯ ไดพิจารณาถึงขนาดของการลงทุน ความเส่ียง  และความตองการเงินทุน

ในประเทศลาวและจีน ซึ่งบริษัทฯ ไมเหมาะท่ีจะถือหุนรอยละ 100 ในบริษัทเหลานี้ และไดกลาวตอผูถือหุนวาบริษัทฯ 

ไมมีประเด็นในเร่ืองของการกําหนดราคาของวัตถุดิบและความขัดแยงทางผลประโยชนในการทําธุรกิจกับบริษัทรวม 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใดอีก  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป  2553 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.75 บาท โดยจัดสรรจากเงินกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

จํานวน 352.80 ลานบาท เงินปนผลจายดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งจํานวน เนื่องจากเปนรายไดจากธุรกิจที่

ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1752(2)/2550 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 โดยกําหนดจายเงินปนผล

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 และไดมีมติอนุมัติให นายเอช .เค. อาการวาล เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการจายเงนิปนผลในคร้ัง

นี้ ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้   
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 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 129,802,224 เสียง คิดเปนรอยละ  99.449 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 715,600 เสียง คิดเปนรอยละ  0.548 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 4,300 เสียง คิดเปนรอยละ  0.003 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 ซึ่งกําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ให

กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ

สวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได” 

ในปนี้  บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน  3  คน  คือ   (1)  นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา – กรรมการ  

(2)  นางราชาสรี เบอรลา – กรรมการ (3)  นางรัชนี คาจิจิ – กรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูเสนอและเห็นชอบกับการ

เลือกต้ังกรรมการดังกลาวกลับเขามาเปนกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากความรูและ

ประสบการณ ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 6 และประวัติยอและขอมูลที่เก่ียวของ

ของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัท ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1. นายนคร พระประเสริฐ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามถึงเหตุผลที่นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา และนางราชาสรี เบอรลา 

ไมไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 

• ประธานไดชี้แจงวาเน่ืองจากกรรมการทั้งสองทานติดภารกิจที่สําคัญ ทําใหไมสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได อยางไรก็ตามทานก็ไดใหคําปรึกษาในประเด็นที่สําคัญโดยทางเมลหรือการประชุมทาง VDO Conference 

2. นายนคร พระประเสริฐ ผูถือหุนรายยอย ไดใหขอเสนอแนะวาบริษัทฯ ควรใสจํานวนเงินของคาเบี้ยประชุมที่จายใหแก

กรรมการในการเขาประชุมตอคร้ังในหนังสือเชิญประชุม 

• ประธานรับทราบวาจะนําไปปฏบิัติในปตอไป 

3. นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวาทําไมคาบําเหน็จกรรมการและคาใชจายอื่นเพิ่มขึ้นจาก 4.60 

ลานบาทในป 2552  เปน 6.39 ลานบาทในป 2553  

• ประธานไดชี้แจงวาเปนคาใชจายทางการแพทยซึ่งไดจายใหกับกรรมการทานหนึ่ง ซึ่งทานเปนผูมีประสบการณและได

ใหคําปรึกษากับบริษัทฯ อีกทั้งทานไดรวมงานกับบริษัทฯ มาเปนระยะเวลายาวนาน 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใดอีก  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการตอไปอีกวาระ

หนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้ 

 

 

 



หนา 7/8 

 1.   นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา กรรมการ 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 127,038,724 เสียง คิดเปนรอยละ  97.331 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 3,480,600 เสียง คิดเปนรอยละ  2.667 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 2,800 เสียง คิดเปนรอยละ  0.002 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2.   นางราชาสรี เบอรลา กรรมการ 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 127,038,724 เสียง คิดเปนรอยละ  97.331 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 3,480,600 เสียง คิดเปนรอยละ  2.667 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 2,800 เสียง คิดเปนรอยละ  0.002 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 3.   นางรัชนี คาจิจิ กรรมการ 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 127,076,124 เสียง คิดเปนรอยละ  97.360 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 3,443,200 เสียง คิดเปนรอยละ  2.638 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 2,800 เสียง คิดเปนรอยละ  0.002 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 ซึ่งกําหนดวา “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึง

กระทํา คือ แตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชี”  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ตอไปอีกวาระหน่ึงตามขอเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ดังมีรายนามตอไปนี้ (1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของ

บริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา 4 ป เร่ิมต้ังแตป 2550 และ/หรือ (2) นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

3459 และ/หรือ (3) นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844   

โดยเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2554 เปนจํานวนเงิน 1,050,000 บาท (ป 2553: 1,050,000 บาท) ซึ่งไมรวมคาใชจาย

อื่น  

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของสํานักงานดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เก่ียวของ

กับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงต้ังผูสอบบัญชี ดังนี้ (1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ (2) 

นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ (3) นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 3844 แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยมีคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2554 เปนจํานวนเงิน 

1,050,000 บาท  
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วาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานแจงวา วาระน้ีกําหนดเพื่อใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพื่อใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสัย

ตางๆ ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเร่ืองอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนสอบถาม ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ โดยสรุปไดดังนี้ 

1. นายนคร พระประเสริฐ ผูถือหุนรายยอย ใหขอเสนอแนะวาบริษัทฯ ควรใหเหตุผลถึงแผนการลงทุน/การขยายงานใน

อนาคตในรายละเอียดมากกวานี้ ซึ่งเปนเหตุผลทําใหมีการจายเงินปนผลในอัตราที่ตํ่า ถึงแมวาจะมีกระแสเงินสดที่สูงแตได

สํารองไวสําหรับแผนธุรกิจในอนาคต 

2. นายเอกพงศ รัศมินทราทิพย ผูถือหุนรายยอย มีขอเสนอแนะดังนี้ 

2.1 บริษัทฯ ควรกูยืมเงินสําหรับแผนการขยายงานในอนาคต เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของสัดสวนหนี้สินตอทุน 

2.2 บริษัทฯ ควรเพิ่มความพยายามในการติดตอกับนักลงทุนใหมากขึ้น โดยการมีสวนรวมในการประชุมและสัมมนาที่จดั

ขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือสถาบันอื่นๆ ที่เก่ียวของกับตลาดทุน บริษัทฯ ควรเขาไปมีสวนรวม

ในหลายๆ ดาน เชน SET Awards, Export Awards เปนตน เพื่อเพิ่มวิสัยทัศนใหมากขึ้น ตัวช้ีวัดเหลานี้จะชวยเพิ่ม

สภาพคลองของหุนในตลาดและมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาดใหกับผูถือหุน 

• นายเอช.เค อาการวาล ไดชี้แจงวาบริษัทฯ ไดพิจารณาถึงอัตราเงินปนผลที่สูงขึ้น ถามีโอกาสในแผนธุรกิจในอนาคต 

และบริษัทฯ รับรองตอผูถือหุนเพื่อใหม่ันใจวาจะเปนการเพิ่มผลประโยชนในระยะยาวตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสีย 

ประธานแจงวา บริษัทฯ จะจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 18/2553 นี้ ใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และจะเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.thairayon.com ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 

เลขานุการที่ประชุมไดแจงตอผูถือหุนเก่ียวกับการเย่ียมชมโรงงานของบริษัทฯ โดยกําหนดเปนวันที่ 26 มีนาคม 2554 ซึ่งขอสงวน

สิทธิสําหรับผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฎอยู ณ วันปดสมุดทะเบียน 

ประธานไดแถลงวาการประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระแลว และไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุม

ในวันนี้ พรอมทั้งเรียนใหผูถือหุนทราบวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน พรอมจะทําหนาที่อยางเต็มความสามารถ 

เพื่อผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน และเพื่อความเจริญกาวหนาของบริษัทฯ 

ประธานถามวา มีผูถือหุนจะซักถามเร่ืองอื่นใดอีกหรือไม ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองอื่นใดอีก  

ประธานจึงกลาวปดประชุม 

ปดประชุมเวลา 17.30 น. 

 

 

ลงชื่อ......................................................................ประธานที่ประชุม 

                      (วินัย  สัจเดว) 

                      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 


