
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที ่18/2553 
ของบริษัท ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) 

 
 

วันที่ประชุม : วันศุกรที่ 28  มกราคม 2554 

สถานที่ประชุม : ณ หองสตาร 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซา แอทธนิี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 

ประธานที่ประชุม : นายวินัย  สัจเดว  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

เลขานุการที่ประชุม : นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน  เลขานกุารบริษัท 

เริ่มประชุมเวลา : 15.00 น. 

ผูเขาประชุม : มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 53 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับมอบฉันทะจากผูถอืหุน

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

ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว และมีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมจํานวน 

1,891,702 หุน ดังนั้นมีจํานวนผูถือหุนเขาประชมุดวยตนเองทั้งหมด 61 ราย และผูรับมอบฉันทะซ่ึง

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

คิดเปนรอยละ 64.74 ของหุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

จึงถือวาครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 

เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุน และนางรัชนี คาจิจิ  กรรมการบริษัท ไดเสนอชื่อนายวินัย สัจเดว เปนประธานในที่ประชุม  

ประธานไดเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถือหุน รวมทั้งแนะนํากรรมการบริษทั ดังนี้ 

1. นายวินัย  สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นางรัชน ี คาจิจิ กรรมการ 

3.  นายปูรันมาล  บาจาจ กรรมการ 

ประธานไดแนะนาํ นายเอช.เค. อาการวาล ในฐานะประธานบริษทั จากนั้นประธานไดขอให นายเอช.เค. อาการวาล แนะนําผูบริหารที่

เขารวมประชุม ดงันี้  

1. นายวิเจส  กาปูร ประธานรวม 

2. นายประสาน กุมาร  สิปานิ ประธานรวม (ฝายการเงินและพาณิชย) 

3. นายนาเรนดรา กมุาร 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 ผูชวยผูจัดการทัว่ไป (ฝายพาณิชย) 

9. นายคามาเรท มาลิ วิเวคานานดาน ผูชวยผูจัดการทัว่ไป (ฝายการตลาด)  

10. นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน เลขานุการบริษัท  

จากนั้น ประธานไดแนะนํานายณรงค  พันตาวงษ จากบริษัท สํานกังานเอินสท แอนด ยัง จํากัด  ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทํา

หนาทีร่วมชี้แจงขอมูลดานการเงิน และนางสาวณัฐธมีา พงษประเสริฐ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษทั ไทยออดทิ เดอะทรูธ จํากัด ซึ่งทํา

หนาทีต่รวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ดวย 

ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1 



กอนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานไดขอใหนางสุวรรณา เฉลิมวัฒน เลขานุการบริษัทชี้แจงใหที่ประชุมทราบถึงขอปฏิบัติ

สําหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตวาระการประชุม ในการลงมติแตละวาระนั้น ถาไมมีผูถือหุนทานใด “ไมเหน็ดวย 

หรือ งดออกเสียง” ใหถือวาผูถือหุนเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ  

หากผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขั้นตอนการนับคะแนนมีดังนี้  

• กอนการลงมตใิดๆ ประธานจะใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัย 

• ประธานจะแจงตอที่ประชุมวาใหลงมติในแตละวาระโดยวิธีเปดเผย 

• ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย หรอื งดออกเสียง” ในแตละวาระได โดยใชบัตรลงคะแนนท่ีไดรับ ณ ตอน

ลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนใหถอืหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 

• ในแตละวาระหากผูถือหุนไมเหน็ดวย หรือ งดออกเสียง ขอใหยกมอืขึน้ เพ่ือใหเจาหนาที่รบัใบลงคะแนนทีก่รอก

เรียบรอยแลว เพ่ือนํามานับคะแนนตอไป 

• การแจงผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจงผลการลงคะแนน โดยระบุถงึจํานวนหุนที่ลงมติเห็นดวย ไมเห็น

ดวย หรืองดออกเสียง  

• หากผูถือหุนหรอืผูรับมอบฉันทะ ประสงคจะแสดงความคิดเห็นหรอืขอซักถาม ขอใหยกมือขึ้น และขอความกรณุาแถลง

ตอที่ประชุมดวยวา เปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะชื่อใด แลวจึงเสนอความคดิเห็นหรือคําถาม 

เมื่อผูถือหุนรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กลาวขางตน 

จากนั้นประธานจึงเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 17/2552 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2553 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เหน็ควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ืออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 17/2552 ดัง

ปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1 ในหนาที่ 8 ถงึหนาที่ 19 รายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือ

เชิญประชุมในครัง้นี้แลว ตามส่ิงทีส่งมาดวยลําดับที่ 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมอนมุัตริายงานการประชุมดังกลาว 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ โดยมีผูเขารวมประชุมไดใหขอเสนอแนะ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1.  ผูถือหุนรายหนึ่งใหขอเสนอแนะวา รายงานการประชุมผูถือหุนควรมีรายละเอียดมากกวานี้ 

2. ถามีผูถือหุนทานใดตองการระบุชือ่ ก็ใหแจงชื่อตอที่ประชุม แตถาผูถือหุนทานใดไมตองการระบุชื่อ ก็เปนสิทธิของผูถือหุนแตละ

ทาน 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัตริายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมตอินมุัติรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรบัปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2553 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ไดปรากฎในหัวขอ “รายงาน

คณะกรรมการตอผูถือหุน” ในหนาที่ 6 และในหัวขออื่นของรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใน

ครั้งนี้ ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2  

และประธานไดขอให นายเอช.เค. อาการวาล สรุปผลการดําเนินงานและจุดเดนทางการเงินของบริษัทฯ สําหรบัปส้ินสุดวันที ่ 30 

กันยายน 2553 ตอที่ประชุม   

 



นายเอช.เค. อาการวาล ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานและจุดเดนทางการเงินในรอบป 2553 ซึ่งสรุปไดดังนี ้

สรุปผลการดําเนินของบริษัทฯ ในรอบป 2553 

1. การผลิตเสนใยเรยอนในปนี้มีปรมิาณการผลิตทั้งส้ินจํานวน 128,897 ตัน เมื่อเทียบกับปกอนจํานวน 91,311 ตัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นรอย

ละ 41 สวนปริมาณการผลิตเกลือโซเดียมซัลเฟตมีจํานวน 102,124 ตัน เมื่อเทียบกับปกอนจํานวน 69,676 ตัน เพ่ิมสูงขึ้นรอย

ละ 47 

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

ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นรอยละ 66 โดยมีปริมาณการขายรวมทั้งส้ินเพ่ิมขึ้นรอยละ 39 และมีมลูคาการขายก็เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 เมื่อเทียบกับ

ปกอน อนัเปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและในอุตสาหกรรมส่ิงทอ  ทาํใหยอดการสงออกของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นรอย

ละ 61 

3. สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบรษิัทรวมตามวิธีสวนไดเสียอยูที่ 930 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอนซึ่งมีผลขาดทนุจํานวน 56 

ลานบาท เปนผลมาจากผลกําไรของบริษัทรวมเพิ่มขึ้น โดยปจจัยหลักเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น 

4. ในปนี้บริษทัฯ มกีําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นเปน 3,041 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอนจํานวน 463 ลานบาท ปจจัยหลักที่ทําใหกําไรสุทธิ

เพ่ิมขึ้นเนื่องมาจากปริมาณการขายและมูลคาขายที่ปรับสูงขึ้น และเพ่ิมขึ้นจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธี

สวนไดเสีย 

5. บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเปน 2,231 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอนจํานวน 554 ลานบาท 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นรอยละ 132 หรือคิดเปนจํานวน 1,500 ลานบาท เนื่องมาจากกําไรที่เพ่ิมสูงขึ้น  

7. สินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้นรอยละ 91 หรือคิดเปนจํานวน 816 ลานบาท โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากสินคาสําเร็จรูปและสินคาวัตถุดิบที่

ปรับเพ่ิมขึ้นตามผลการดําเนินงานและตนทนุวัตถดุิบที่ปรับสูงขึ้น 

8. ภาษีเงินไดบุคคลคางจายเพ่ิมขึ้นรอยละ 100 หรอืคิดเปนจํานวน 156 ลานบาท เนื่องจากผลกําไรที่ปรับตัวสูงขึ้น และกําไรที่

ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากรายไดจากธุรกิจทีไ่ดรับการสงเสริมการลงทุนที่ไดหมดอายุลง 

9. กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเพ่ิมขึน้รอยละ 23 หรือคิดเปนจํานวน 2,840 ลานบาท  เปนผลมาจากําไรที่เพ่ิมสูงขึ้นในระหวางป 

10. สวนของผูถือหุน ณ วันที ่30 กันยายน 2553 จํานวน 18,070 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 18 หรือคิดเปนจํานวน 2,749 ลานบาท 

เมื่อเทียบกับปกอน โดยเปนการเพ่ิมขึ้นจากผลกําไรสําหรับป 2553 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีสํ่าคัญ 

1. บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการผลิตผลิตภัณฑแบบใหม ที่เรยีกวา “เบอรลาโมดาล” ซึ่งเปนเสนใยที่สงออกในตลาดหลักๆ 

เพ่ือการใชงานในระดับพรีเมี่ยม การผลิตเสนใยโมดาลไดเพ่ิมขึ้นเกือบเปนสองเทาในระหวางปเมื่อเทียบกับปกอน ความ

พยายามของเราไดสงผลทําใหผลผลิตเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มผีลกําไรเพ่ิมมากขึ้นในระยะยาว 

2. บริษัทฯ มแีผนทีจ่ะเพิ่มผลผลิตและเพิ่มการขายผลิตภัณฑที่มีคณุภาพพิเศษ  

3. บริษัทฯ ยังมีความพยายามอยางตอเนื่องเพื่อ Supply เย่ือกระดาษเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

4. บริษัทฯ ยังคงใหความสําคัญตอกจิกรรมความปลอดภัย สุขภาพ ส่ิงแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคมประธานได  

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใดอีก  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมตริับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2553 

 

 

 

 

 



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

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เหน็ควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันที ่ 30 

กันยายน 2553 ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปหนาที่ 78 ถึงหนาที่ 131 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได

พิจารณาแลวเหน็วาเหมาะสมตามหลักการบัญชทีี่รับรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายละเอียดไวในหัวขอ “รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ” หนาที ่68 ในรายงานประจําปที่ไดจดัสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชญิประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฎในส่ิงที่

สงมาดวยลําดับที่ 2 รายละเอียดตามที่ไดกลาวไปแลวในวาระที่ 2 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 30 กนัยายน 2553 และงบกําไรขาดทนุ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมตอินมุัติงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และงบกําไรขาดทนุ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ คือ การตัดจายเงินปนผลจากกําไรที่เปนเงินสด หลังพิจารณากัน

เงินสํารองตามความเหมาะสม สําหรับแผนธรุกิจในอนาคต  

ในปนี ้บริษัทฯ มกีําไรสุทธ ิ3,041 ลานบาท เพ่ิมขึน้รอยละ 557 เมือ่เทียบกับปกอนจํานวน 463 ลานบาท คณะกรรมการพิจารณาแลว

เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมตัิจายเงินปนผลในอตัราหุนละ 1.75 บาท สําหรับป  2553  คิดเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 

352.80 ลานบาท เงินปนผลจายดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งจํานวนเนื่องจากเปนรายไดจากธุรกิจทีไ่ดรับการ

สงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1752(2)/2550 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 โดยเงินปนผลจํานวน 352.80 ลานบาท 

กําหนดจายในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามผูีถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ ซึ่งสรุปไดดังนี ้

1. นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผูถือหุนรายยอย ไดกลาววาเงินปนผลจาย 1.75 บาทตอหุนนัน้ต่ํามาก เมื่อพิจารณาจากกําไรสุทธทิี่

เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน 

2. นายนคร พระประเสริฐ  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี ้

2.1 บริษัทฯ ควรกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลใหชัดเจนมากกวานี้เพ่ือใหผูถือหุนไดเขาใจตรงกัน และไดใหขอเสนอแนะ

วาบริษัทฯ ควรพิจารณานโยบายการจายเงินปนผลใหม 

2.2 กําไรตอหุนที่เพ่ิมสูงขึ้นเปน 15.09 บาทตอหุนเมื่อเทียบกับปกอน 2.29 บาทตอหุนนั้นไมเหมาะสมซ่ึงสะทอนตอการ

จายเงินปนผลในปนี้  

3. ผูถือหุนรายยอย ใหขอเสนอแนะวาการจายเงินปนผลควรจะจายในอัตรารอยละของกําไรสุทธ ิ

4. ผูถือหุนรายยอย ใหขอเสนอแนะวาเงินปนผลควรจะจายจากสัดสวนของอัตรากําไรสุทธิซึ่งสูงขึ้นมากในปนี ้

• นายเอช. เค. อาการวาล ประธานบริษัท ไดชี้แจงถึงประเด็นของการจายเงินปนผลและใหเหตุผลของการรักษาสภาพคลอง

ในจํานวนที่สูงดังนี้ 

- บริษัทฯ ไดพิจารณาถึงการลงทุนตอไปเพ่ือเปนการประกันความพรอมในการจัดหาเยื่อกระดาษ ซึ่งมีผลตอแผนการ

เติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ คาดวาจะมีการลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั เบอรลา ลาว พัลพ แอนด แพลนเทชั่น จํากัด เพ่ือเปนหลักประกันใน

ระยะยาวในการจัดซื้อเยื่อกระดาษ ซึ่งมีราคาคอนขางผันผวนงายและอาจเกิดการขาดแคลนในเย่ือกระดาษ ขนาด

ของโครงการดังกลาวคาดวาประมาณ 400-500 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 

 



- บริษัทฯ มแีผนทีจ่ะลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัท เบอรลา จิงเวย ไฟเบอร จํากัด 

- บริษัทฯ มแีผนในการขยายการลงทุนเพ่ิมเติมภายในประเทศ 

- ธุรกิจในประเทศจีนอาจมีการแขงขันและมีการขยายตัวมากขึ้น เนื่องมาจากกําลังการผลิตเสนใยเรยอนที่ขยาย

ตัวอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนเหตุผลใหบริษัทฯ ตองสํารองเงินสดไวเพ่ือเตรียมที่จะลงทุนตอไป 

5. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตร ีผูถือหุนรายยอย ไดแสดงความเห็นวาผลตอบแทนจากการลงทุนในตางประเทศของบริษทัฯ และเงิน

ปนผลที่ไดรับจากบริษัทรวมเหลานี้อยูในอัตราที่ต่าํ 

• ประธานไดชี้แจงวาบริษัทรวมจะประกาศจายเงินปนผลเมื่อมีผลกําไร และเพ่ือใหมั่นใจวาการลงทนุในบริษทัเหลานี้ จะทํา

ใหบริษัทฯ ไดรับผลประโยชนในระยะยาว 

6. นายสิโรจน แสงเทวาภรณ ผูถอืหุนรายยอย ไดใหขอเสนอแนะวาบริษัทฯ ควรถือหุนในอัตรารอยละ 100 ในบริษทั เบอรลา ลาว 

พัลพ แอนด แพลนเทช่ัน จํากัด และบริษัท เบอรลา จิงเวย ไฟเบอร จํากัด ซึ่งเปนกลยุทธที่สําคัญในการลงทุนในบรษิัทเหลานี ้

• นายเอช. เค. อาการวาล ไดชี้แจงวาบริษัทฯ ไดพิจารณาถึงขนาดของการลงทุน ความเสี่ยง  และความตองการเงินทุนใน

ประเทศลาวและจีน ซ่ึงบริษัทฯ ไมเหมาะที่จะถือหุนรอยละ 100 ในบริษัทเหลานี้ และไดกลาวตอผูถือหุนวาบริษทัฯ ไมมี

ประเด็นในเรือ่งของการกําหนดราคาของวัตถุดิบและความขัดแยงทางผลประโยชนในการทําธุรกิจกบับริษัทรวม 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใดอีก  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป  2553 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มมีติอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.75 บาท โดยจัดสรรจากเงินกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 

352.80 ลานบาท เงินปนผลจายดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทัง้จํานวน เนื่องจากเปนรายไดจากธุรกิจทีไ่ดรับการ

สงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1752(2)/2550 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 

กุมภาพันธ 2554 และไดมีมติอนุมัติให นายเอช .เค. อาการวาล เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการจายเงินปนผลในครั้งนี้ ดวยคะแนน

เสียงขางมาก ดังตอไปนี้   

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 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 พิจารณาและอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 ซึ่งกําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ให

กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 

ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได” 

ในปนี้  บรษิัทฯ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน  3  คน  คือ   (1)  นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา – กรรมการ  (2)  

นางราชาสรี เบอรลา – กรรมการ (3)  นางรัชนี คาจิจิ – กรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูเสนอและเห็นชอบกับการเลือกตั้ง

กรรมการดังกลาวกลับเขามาเปนกรรมการบริษทัตอไปอีกวาระหนึง่ โดยพิจารณาจากความรูและประสบการณ ซึ่งหลักเกณฑและ

วิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 6 และประวัติยอและขอมูลที่เก่ียวของของผูทีไ่ดรับการเสนอช่ือเปน

กรรมการบริษทั ดังปรากฎในส่ิงทีส่งมาดวยลําดับที่ 3 

 

 

 



ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ ซึ่งสรุปไดดังนี ้

1. นายนคร พระประเสริฐ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามถึงเหตุผลที่นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา และนางราชาสรี เบอรลา ไมไดเขา

รวมประชุมคณะกรรมการบริษทั 

• ประธานไดชี้แจงวาเนื่องจากกรรมการทั้งสองทานติดภารกิจที่สําคญั ทําใหไมสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

ได อยางไรกต็ามทานก็ไดใหคําปรกึษาในประเด็นทีสํ่าคัญโดยทางเมลหรือการประชุมทาง VDO Conference 

2. นายนคร พระประเสริฐ ผูถือหุนรายยอย ไดใหขอเสนอแนะวาบริษทัฯ ควรใสจํานวนเงินของคาเบ้ียประชุมที่จายใหแกกรรมการ

ในการเขาประชมุตอครั้งในหนังสือเชิญประชุม 

• ประธานรับทราบวาจะนําไปปฏิบัติในปตอไป 

3. นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวาทําไมคาบําเหน็จกรรมการและคาใชจายอื่นเพ่ิมขึน้จาก 4.60 ลาน

บาทในป 2552  เปน 6.39 ลานบาทในป 2553  

• ประธานไดชี้แจงวาเปนคาใชจายทางการแพทยซึ่งไดจายใหกับกรรมการทานหนึ่ง ซึ่งทานเปนผูมีประสบการณและไดให

คําปรึกษากับบริษัทฯ อีกทั้งทานไดรวมงานกับบริษัทฯ มาเปนระยะเวลายาวนาน 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใดอีก  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมตัิเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 

ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้ 

 1.   นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา กรรมการ 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 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 อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 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 คาจิจ ิ กรรมการ 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 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 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญช ี

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 ซึง่กําหนดวา “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึง

กระทํา คอื แตงตัง้ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญช”ี  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติแตงตัง้ผูสอบบัญชีจาก สํานักงาน เอินสท แอนด ยงั 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที ่ 30 กันยายน 2554 ตอไปอีกวาระหนึ่งตามขอเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ดังมีรายนามตอไปนี้ (1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของ



บริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา 4 ป เริ่มตั้งแตป 2550 และ/หรอื (2) นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 

และ/หรอื (3) นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844   

โดยเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชปีระจําป 2554 เปนจํานวนเงิน 1,050,000 บาท (ป 2553: 1,050,000 บาท) ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่น  

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของสํานักงานดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เก่ียวของกับ

บุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญช ีสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2554 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมตแิตงตั้งผูสอบบัญชี ดังนี้ (1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรอื (2) 

นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ (3) นางสาวศิราภรณ เอือ้อนนัตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 3844 แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยมีคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2554 เปนจํานวนเงิน 1,050,000 

บาท  

 
วาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานแจงวา วาระนี้กําหนดเพื่อใหผูถอืหุนไดซกัถามขอสงสัย และ/หรอื เพ่ือใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสัยตางๆ 

ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรื่องอืน่ใดใหที่ประชุมพิจารณาอนมุัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนสอบถาม ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ โดยสรุปไดดังนี ้

1. นายนคร พระประเสริฐ ผูถือหุนรายยอย ใหขอเสนอแนะวาบริษัทฯ ควรใหเหตุผลถึงแผนการลงทุน/การขยายงานในอนาคตใน

รายละเอียดมากกวานี้ ซึ่งเปนเหตุผลทําใหมีการจายเงินปนผลในอัตราที่ต่ํา ถงึแมวาจะมีกระแสเงินสดที่สูงแตไดสํารองไว

สําหรับแผนธรุกจิในอนาคต 

2. นายเอกพงศ รัศมินทราทิพย ผูถอืหุนรายยอย มขีอเสนอแนะดังนี ้

2.1 บริษัทฯ ควรกูยมืเงินสําหรับแผนการขยายงานในอนาคต เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงของสัดสวนหนี้สินตอทุน 

2.2 บริษัทฯ ควรเพ่ิมความพยายามในการติดตอกับนักลงทุนใหมากขึ้น โดยการมีสวนรวมในการประชุมและสัมมนาที่จัดขึน้

โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรอืสถาบันอื่นๆ ที่เก่ียวของกับตลาดทุน บริษทัฯ ควรเขาไปมีสวนรวมใน

หลายๆ ดาน เชน SET Awards, Export Awards เปนตน เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศนใหมากขึ้น ตัวชี้วัดเหลานี้จะชวยเพ่ิมสภาพ

คลองของหุนในตลาดและมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาดใหกับผูถือหุน 

• นายเอช.เค อาการวาล ไดชี้แจงวาบริษัทฯ ไดพิจารณาถึงอัตราเงินปนผลที่สูงขึ้น  ถามีโอกาสในแผนธุรกิจในอนาคต และ

บริษัทฯ รับรองตอผูถือหุนเพ่ือใหมั่นใจวาจะเปนการเพ่ิมผลประโยชนในระยะยาวตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสีย 

ประธานแจงวา บริษัทฯ จะจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที ่18/2553 นี้ ใหกับตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

และจะเผยแพรในเว็บไซตของบรษิัทฯ ที่ www.thairayon.com ภายในวันที่ 11 กมุภาพันธ 2554 

เลขานุการที่ประชุมไดแจงตอผูถอืหุนเก่ียวกับการเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ โดยกําหนดเปนวันที ่ 26 มีนาคม 2554 ซึ่งขอสงวนสิทธิ

สําหรับผูถือหุนทีม่ีรายชื่อปรากฎอยู ณ วันปดสมดุทะเบียน 

 

 

 

 



ประธานไดแถลงวาการประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระแลว และไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุมใน

วันนี้ พรอมทั้งเรยีนใหผูถอืหุนทราบวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน พรอมจะทําหนาทีอ่ยางเต็มความสามารถ เพ่ือ

ผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน และเพ่ือความเจริญกาวหนาของบริษัทฯ 

ประธานถามวา มีผูถือหุนจะซักถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซกัถามเรื่องอื่นใดอกี  

ประธานจึงกลาวปดประชุม 

ปดประชุมเวลา 17.30 น. 

 

 

 

 

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

                      (วินยั  สัจเดว) 

                      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 


