
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที ่19/2554 
ของบริษัท ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) 

 
 

วันที่ประชุม : วันจันทรที่ 26 ธนัวาคม 2554 
สถานที่ประชุม : ณ หองสตาร 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซา แอทธนิี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
ประธานที่ประชุม : นายวินัย  สัจเดว  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
เลขานุการที่ประชุม : นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน  เลขานกุารบริษัท 
เริ่มประชุมเวลา : 15.00 น. 
ผูเขาประชุม : มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 74 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับมอบฉันทะจากผูถอืหุน

จํานวน 65 ราย รวมเปน 139 ราย คิดเปนจํานวนหุน 150,363,322 หุน หรือคดิเปนรอยละ 74.58 ของ
หุนทีอ่อกจําหนายและชําระเต็มมลูคาแลว และมีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมจํานวน 
5,363,783 หุน ดังนั้นมีจํานวนผูถือหุนเขาประชมุดวยตนเองทั้งหมด 89 ราย และผูรับมอบฉันทะซ่ึง
ไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนทั้งหมด 67 ราย รวมเปน 156 ราย คิดเปนจํานวนหุนทั้งหมด 155,727,105 
หุน หรือคิดเปนรอยละ 77.25 ของหุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

จึงถือวาครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 

เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุน นายนีรมาล กุมาร ดาลาน  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดเสนอชือ่
นายวินัย สัจเดว เปนประธานในทีป่ระชุม  

ประธานไดเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถือหุน รวมทั้งแนะนํากรรมการบริษทัตอที่ประชุม ดังนี ้
1. นายวินัย  สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายนีรมาล กุมาร ดาลาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายอโมลัด ทักราล กรรมการ 
4. นายแฮรี่ กฤษณะ อาการวาล กรรมการ 

จากนั้นประธานไดแนะนํา นายเอช.เค. อาการวาล ในฐานะประธานบริษัท นายเอช.เค. อาการวาล ไดแนะนําทมีผูบริหารที่เขารวม
ประชุม ดังนี้  

1. นายวิเจส  กาปูร ที่ปรึกษาดานเทคนิค 
2. นายประสาน กุมาร  สิปานิ ประธานรวม  
3. นายนาเรนดรา กมุาร เจน  ที่ปรึกษาดานเทคนิค 
4. นายราม โกปาล อกาวาล หัวหนา – ดานเทคนิค 
5. นายซานจีฟ กุมาร คอลล  รองประธาน (ฝายวิศวกรรม) 
6. นายซูชิล กุปตา ผูจัดการทั่วไป (ฝายผลิต) 
7. นายสิทธิพงศ หอเลิศธรรม ผูจัดการทั่วไป (ฝายผลิต) 
8. นายโสภณ มณุีจนิดา ผูจัดการทั่วไป (ฝายทรัพยากรมนษุย) 
9. นายปราโมท คานเดลวาล ผูจัดการทั่วไป (ฝายการเงินและพาณิชย) 
10. นายดีปาค กุมาร คานเดลวาล รองผูจัดการทั่วไป (ฝายพาณิชย) 
11. นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน เลขานุการบริษัท  



จากนั้น ประธานไดแนะนํานายณฐัวุฒิ สันติเพ็ชร จากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด  ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทาํ
หนาทีร่วมชี้แจงขอมูลดานการเงิน และไดแนะนํานางสาวมาลี งามวงศวัฒนา นักกฎหมายอิสระ ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนน
เสียงในการประชุมครั้งนี้ดวย 

กอนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม เลขานุการบริษัทไดชีแ้จงใหที่ประชุมทราบถงึขอปฏิบัติสําหรับการประชุมและวิธีการออกเสยีง
ลงคะแนนในแตวาระการประชุม ในการลงมตแิตละวาระนัน้ ถาไมมีผูถือหุนทานใด “ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง” ใหถอืวาผูถือหุน
เห็นดวยตามมตทิี่นําเสนอ  

หากผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขั้นตอนการนับคะแนนมีดังนี้  
1. กอนการลงมตใิดๆ ประธานจะใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัย 
2. ประธานจะแจงตอที่ประชุมวาใหลงมติในแตละวาระโดยวิธีเปดเผย 
3. ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย หรอื งดออกเสียง” ในแตละวาระได โดยใชบัตรลงคะแนนท่ีไดรับ ณ ตอน

ลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนใหถอืหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 
4. ในแตละวาระหากผูถือหุนไมเหน็ดวย หรือ งดออกเสียง ในแตละวาระ ขอใหยกมือขึ้น เพ่ือใหเจาหนาที่รบัใบลงคะแนนท่ี

กรอกเรียบรอยแลว เพ่ือนํามานับคะแนนตอไป 
5. การแจงผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจงผลการลงคะแนน โดยระบุถงึจํานวนหุนที่ลงมติเห็นดวย ไมเห็น

ดวย หรืองดออกเสียง  
6. หากผูถือหุนหรอืผูรับมอบฉันทะ ประสงคจะแสดงความคิดเห็นหรอืขอซักถาม ขอใหยกมือขึ้น และขอความกรณุาแถลง

ตอที่ประชุมดวยวา เปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะชื่อใด แลวจึงเสนอความคดิเห็นหรือคําถาม 

เมื่อผูถือหุนรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กลาวขางตน 
จากนั้นประธานจึงเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18/2553 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2554 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ืออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18/2553 เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2554 ซึ่งไดเปดเผยไวในหนาที่ 10 ถึงหนาที่ 25 รายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดจัดสงใหกบัผูถือหุนพรอมกบั
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมอนมุัติรายงานการประชุมดังกลาว 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ โดยมี Mr. Basant Kumar Dugar ผูถือหุนรายยอยตองการใหบริษทัฯ 
จัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปใหแกผูถือหุนภายใน 14 วันกอนวันประชุม 

- เลขานุการไดชีแ้จงวาบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําปใหแกผูถอืหุนอยางนอย 14 วันกอนวัน
ประชุมในกรณีทีเ่ปนวาระพิเศษ และอยางนอย 7 วันกอนวันประชุมในกรณทีี่เปนวาระปกติ 

- บริษัทฯ จะจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุนประจาํปใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
ผูถือหุน และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.thairayon.com 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัตริายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนมุัติรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ดวยคะแนนเสียง
ขางมาก ดังตอไปนี้   

 

 



 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 155,721,441 เสียง คิดเปนรอยละ  99.99994 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00006 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรบัปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2554 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ไดปรากฎในหัวขอ “รายงาน
คณะกรรมการตอผูถือหุน” ในหนาที่ 6 และในหัวขออื่นของรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครั้งนี้ ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2  

ประธานไดขอให นายเอช.เค. อาการวาล สรุปผลการดําเนินงานและจุดเดนทางการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีสํ่าคัญของบริษัทฯ ตอที่ประชุม    

นายเอช.เค. อาการวาล ไดสรุปผลการดําเนินงานและจุดเดนทางการเงินในรอบป 2554 และการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคญั
ตอที่ประชุม ดังนี ้

สรุปผลการดําเนินของบริษัทฯ ในรอบป 2554 
1. บริษัทฯ มีรายไดรวมในป 2554 จาํนวน 12,455 ลานบาท เทียบกับปกอนจํานวน 10,540 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 18  จากปกอน 
2. กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดนติิบุคคลจากงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ิมขึ้นเปน 2,741 ลานบาท เทียบกับ 

2,555 ลานบาทในปกอน หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 7 สาเหตุหลักเปนผลมาจากราคาและมูลคาขายที่เพ่ิมขึน้ 
3. กําไรสุทธใินปนี้จาํนวน 2,833 ลานบาท เทียบกับ 3,041 ลานบาทในงวดเดียวกันของปกอน หรอืลดลงรอยละ 7 เปนผลมาจาก

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบรษิัทรวมลดลงและภาษีเงินไดนิติบุคคลที่สูงขึ้นจากบัตรสงเสริมการลงทุนที่ไดหมดอายุลง 
4. สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบรษิัทรวมจํานวน 735 ลานบาท เทียบกับปกอนจํานวน 930 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 21   

เนื่องมาจากผลกําไรที่ลดลงของบริษัทรวมบางแหง 
5. ภาษเีงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจํานวน 170 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 52 เมื่อเทยีบกับปกอน เปนผลมาจากกําไรที่ตองเสียภาษี

เพ่ิมสูงขึ้นจากบัตรสงเสริมการลงทุนทีไ่ดหมดอายุลง 
6. เงินลงทุนในบริษทัรวมเพิ่มขึน้จํานวน 2,425 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน มาจากเงิน

ลงทุนใหมในบรษิัทผลิตเยื่อกระดาษที่ประเทศสวีเดน และการลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัทปลูกและผลิตเยื่อกระดาษที่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

7. การผลิตเสนใยเรยอน (VSF) ในปนี้มีปริมาณการผลิตทั้งส้ิน 133,487 ตัน เทียบกับ 128,897 ตัน จากปกอน หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 4 
สวนปริมาณการผลิตเกลือโซเดียมซัลเฟตมีจํานวน 109,904 ตัน เทียบกับจํานวน 102,124 ตันในปกอน หรอืเพ่ิมขึน้รอยละ 7  

8. ปริมาณการขายเสนใยเรยอนทั้งหมด (VSF) ในปนีเ้ปน 134,003 ตัน เทียบกับปกอน 125,548 ตนั หรือเพ่ิมขึน้รอยละ 7 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีสํ่าคัญ 
1. บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการนําเสนใยโมดาลซึ่งเปนผลิตภัณฑชั้นสูงเขาสูตลาดตางประเทศ และไดขยายการสงออกเสนใย

โมดาล โดยมีปรมิาณการขายเสนใยโมดาลเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 122 เมื่อเทียบกับปกอน 
2. สวนหนึ่งของกลยุทธของเราในการทําใหมั่นใจในแหลงของเยื่อกระดาษชนิดละลายน้ําได ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักที่สําคัญสําหรับการ

ผลิตเสนใยเรยอนก็คือ บริษทัฯ ไดลงทุนเปนเงินจํานวน 1,824 ลานบาทในการซ้ือหุนรอยละ 33.3 ของ Domsjo Fabriker  AB ซึ่ง
เปนบริษัทในสวีเดนที่ดําเนนิงานเกี่ยวกับการกล่ันชีวภาพและผูเชี่ยวชาญดานเซลลูโลส โดยมีกาํลังการผลิตเยื่อกระดาษชนิด
ละลายน้ําได 210,000 ตันตอป 

3. บริษัทฯ ยังคงพยายามอยางตอเนื่องเพื่อที่จะรกัษามาตรฐานการผลิตและคุณภาพใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑพิเศษ
ของบริษัทฯ 



4. คณะกรรมการบริษัทไดมีมตอินมุตัิขอเสนอการลงทุนจํานวน 50 ลานลีราตุรกี (ประมาณ 865 ลานบาท) สําหรับจัดตัง้โรงงานผลิต
เสนใยเรยอนใหมในประเทศตุรก ี

5. บริษัทฯ ไดพยายามหาโอกาสทีจ่ะขยายกําลังการผลิตไปในระดับโลกมากย่ิงขึ้น รวมทั้งเพ่ิมแหลงวัตถุดิบเยื่อกระดาษ เพ่ือรักษา
ไวซึ่งความเปนผูนําในระยะยาว 

6. บริษัทฯ ยังคงสงเสริมดานการอนรุักษส่ิงแวดลอม สุขภาพ ความปลอดภยั และความคิดริเริ่มของชุมชนอยางตอเนื่อง 
 
ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ ซึ่งสรุปไดดังนี ้
1. นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผูถือหุนรายยอย ไดซักถามถึงแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในประเทศตุรกี วาไดรับผลกระทบอะไรบางจาก

สถานการณทางการเมืองในประเทศตุรก ี
- ประธานช้ีแจงวาสถานการณทางการเมืองในประเทศตุรกไีดอยูในการพิจารณาในระยะยาวของบริษทัฯ 

2. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถือหุนรายยอย ไดซกัถามดังนี ้
2.1 ทําไมนโยบายการจายเงินปนผลจึงจายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- นโยบายการจายเงินปนผลไดรับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัโดยเปนการจายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมา
จากผลกําไรที่แทจริงจากผลประกอบการของบริษทัฯ 

2.2 ความแตกตางของการเปดเผยขอมูลจากการลงทุนในประเทศสวีเดนและตุรก ี
- บริษัทฯ ไดทําการเปดเผยขอมูลการลงทุนซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 

2.3 อะไรคือเหตุผลทีสํ่าคัญของการลงทุนในประเทศสวีเดนโดยผานนิตบุิคคลเฉพาะกิจ (SPV) ซึ่งบริษัทฯ ไดลดสัดสวนการถือ
หุนเปนรอยละ 33.33 จากรอยละ 50 
- นายเอช.เค. อาการวาลชี้แจงวา นิติบุคคลเฉพาะกิจนี้ (SPV) ไดจดทะเบียนภายใตกฎหมายในประเทศสวีเดน และเห็น

วาเหมาะสมในการเขาซื้อหุนในกลุม Domsjo ตามความเห็นจากที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
- นายเอช.เค. อาการวาลไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ตามขอเรียกรองในการเพ่ิมทุนจาก Aditya Holding AB (SPV) ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาควรปดความเสี่ยงในสวนของทนุเพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้กับบริษัทฯ ซึ่งรายการ
ดังกลาวจะมีผลประโยชนในภายหนาตอบริษทัฯ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาการชําระคืนเงินกูของ Aditya 
Holding AB ใหแกบริษัทฯ จะชวยลดความเสี่ยงและเพ่ิมผลตอบแทนกลับมายังผูมสีวนไดเสีย 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใดอีก  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติรบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ดวยคะแนนเสียงขาง
มาก ดังตอไปนี้   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบดวยคะแนนเสียง 155,721,855 เสียง คิดเปนรอยละ  99.99994 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับทราบดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00006 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และงบกําไรขาดทุน สําหรบัปสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2554 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และงบกําไรขาดทนุ 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปหนาที ่ 84-135 ซึ่งคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายละเอียดไวใน



หัวขอ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หนาที ่74-75 ในรายงานประจําปที่ไดจดัสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง
นี้ ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 รายละเอียดตามทีไ่ดกลาวไปแลวในวาระที่ 2 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 30 กนัยายน 2554 และงบกําไรขาดทนุ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนมุัติงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และงบกําไรขาดทุน สําหรบัปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 
ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 155,721,855 เสียง คิดเปนรอยละ  99.99994 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00006 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ คือ พิจารณาจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 20-35 ของกําไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเปนทนุสํารองตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความตองการเงินทนุสําหรับแผนธุรกิจ
ในอนาคตตามทีค่ณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร  

ในปนี้ บริษัทฯ มกีําไรสุทธิ 2,833 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอนจํานวน 3,041 ลานบาท คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.50 บาท สําหรับป 2554 คิดเปนเงินทัง้ส้ิน 504 ลานบาท เงินปนผลจาย
ดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งจํานวนเนื่องจากเปนรายไดจากธุรกจิที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมการ
ลงทุนเลขที่ 1845(2)/2551 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 โดยเงินปนผลจํานวน 504 ลานบาท กําหนดจายในวันที่ 10 มกราคม 2555 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ ซึ่งสรุปไดดังนี ้
1. นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผูถือหุนรายยอย ไดกลาวขอบคุณบริษัทฯ เรื่องการจายเงินปนผลในอัตราที่เพ่ิมขึ้นจากการเรียกรองของที่

ประชุมสามัญผูถอืหุนในปกอน และแนะนําวาบรษิัทฯ นาจะพิจารณาเพ่ิมอัตราการจายเงินปนผลในปตอไปดวย  
2. นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี ผูถือหุนรายยอยไดกลาววา บริษัทฯ ควรมีการจายเงินปนผลพิเศษจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ใน

เมื่อบริษัทฯ ยังไมมีแผนการลงทนุ 
3. นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี ผูถือหุนรายยอยไดซักถามวา ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต่ําในประเทศจีนและลาว 

- นายเอช.เค. อาการวาลชี้แจงวา การลงทุนทั้งในประเทศจนีและลาวเปนการลงทุนในระยะยาว และบริษัทฯ หวังวาผล
ประกอบการของบริษัทดังกลาวจะปรับตัวดีขึ้น  

4. นายศกัดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี ผูถือหุนรายยอยไดซักถามวา บริษัทฯ มแีผนการลงทุนในปหนาเปนเงินจํานวนเทาไร 
- นายเอช.เค. อาการวาลไดชี้แจงวา จํานวนเงินลงทุนของบริษัทฯ ยังไมเปนทีแ่นนอน เนื่องจากยังมีหลายโครงการที่อยู

ระหวางการศึกษา ตนทนุโครงการทั้งหมดในประเทศตุรกีคาดวาประมาณ 300 ลานดอลลารสหรัฐฯ  จากการศึกษาบางสวน 
และจํานวนเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ขึน้อยูกบัการตัดสินใจตามอัตราหนี้สินตอทุนของบริษัทในประเทศตุรก ี สวนความ
คืบหนาของการลงทุนในเย่ือกระดาษและโรงงานในประเทศลาวนัน้ยังคงอยูระหวางการศึกษา 

5. นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี ผูถือหุนรายยอยแนะนาํวาบริษัทฯ ควรมีการจายเงินปนผลเปนหุน (Stock Dividend) 
- ประธานกลาววาจะนําขอแนะนํานี้ไปเสนอตอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาตอไป 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถอืหุนการซักถามเรื่องอื่นใดอีก  

 



ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป  2554 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.50 บาท เปนเงินจํานวน 504 ลานบาท เงินปนผลจายดังกลาว
ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งจํานวน เนื่องจากเปนรายไดจากธุรกจิที่ไดรับการสงเสรมิการลงทุนตามบัตรสงเสริมการลงทุน
เลขที่ 1845(2)/2551 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 10 มกราคม 2554 และไดมีมติอนมุัติใหนายเอช.เค. 
อาการวาล ประธานบริษัทเปนผูมอีํานาจในการดําเนินการจายเงินปนผลในครั้งนี้ ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 155,727,005 เสียง คิดเปนรอยละ  99.99994 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00006 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 ซึ่งกําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ให
กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 
ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได” 

ในปนี้  บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน  3  คน  คือ   (1)  นายไชยัม ซนุเดอร มาฮันซาเรีย – กรรมการอสิระ 
(2) นายวินัย สัจเดว – กรรมการอิสระ (3) นายแฮรี่ กฤษณะ อาการวาล – กรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูเสนอและเห็นชอบ
กับการเลือกตั้งกรรมการดังกลาวกลับเขามาเปนกรรมการบริษทัตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาจากความรูและประสบการณของ
กรรมการ ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 8 และนยิามกรรมการอิสระ ดังปรากฎในส่ิงที่
สงมาดวยลําดับที่ 7 และประวัตยิอและขอมูลที่เก่ียวของของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัท ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวย
ลําดับที่ 3 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวา Mr. Basant Kumar Dugar ผูถือหุนรายยอยไดแสดง
ความเห็นสวนตวัเก่ียวกับกรรมการบางทานซึ่งใชระยะเวลานานมาก เลขานุการบริษัทไดขอรองใหที่ประชุมให Mr. Dugar ไดหยุด
แสดงความคิดเหน็สวนตัว และใหใชสิทธิในการลงคะแนนตามวิธปีฎิบัติ จากนั้นประธานไดชี้แจงวาคุณสมบัติของกรรมการอิสระได
แสดงไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน 
ก.ล.ต. 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใดอีก  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมตัิเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยมีวาระการดาํรงตําแหนงคราวละ 3 ป และมีมติอนุมัติคาเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการบริษทัคนละ 25,000.- บาทตอครั้ง ดวย
คะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี ้
 1.   นายไชยัม ซนุเดอร มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 152,508,605 เสียง คิดเปนรอยละ  97.93 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 3,218,500 เสียง คิดเปนรอยละ  2.07 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  
 



 2.   นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 152,508,605 เสียง คิดเปนรอยละ  97.93 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 3,218,500 เสียง คิดเปนรอยละ  2.07 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 3.   นายแฮรี่ กฤษณะ อาการวาล กรรมการ 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 152,508,605 เสียง คิดเปนรอยละ  97.93 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 3,218,500 เสียง คิดเปนรอยละ  2.07 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงวาระการดํารงตําแหนงจะครบในวนัที่ 30 มกราคม 2555 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบจะครบวาระในวันที่ 30 มกราคม 2555 และ
เห็นสมควรใหไดรับการแตงตั้งกลับเขามาอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมบีทบาทหนาที่สําคัญในการใหความชวยเหลือและให
คําแนะนําแกคณะกรรมการบริษทัฯ ในดานการจัดการ การสอบทานงบการเงิน และการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. โดยขอบเขตหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 5  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัตแิตงตั้งกรรมการทั้งสามทานกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และเสนออนมุัติคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบคนละ 10,000.- บาทตอครั้ง ซึ่งประกอบดวย 

                     ชื่อ         ตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง 

1. นายไซยัม ซนุเดอร มาฮันซาเรยี ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ป 

2. นายวินัย สัจเดว กรรมการตรวจสอบ 3 ป 

3. นายนีรมาล กุมาร ดาลาน กรรมการตรวจสอบ 3 ป 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวา Mr. Basant Kumar Dugar ผูถือหุนรายยอยไดแสดง
ความเห็นสวนตวัอีกครั้งเก่ียวกับกรรมการตรวจสอบบางทาน นายเอช.เค. อาการวาลไดขอให Mr. Dugar ไดแสดงความคิดเห็นเฉพาะ
ในเรื่องที่เก่ียวของกับวาระการประชุม  

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และลงมติอนุมัตคิาเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคนละ 
10,000.- บาทตอครั้ง 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมตัิแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และมีมติอนุมัตคิาเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคนละ 10,000.- 
บาทตอครั้ง ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี ้
  
 
 



 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 155,727,005 เสียง คิดเปนรอยละ  99.99994 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00006 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญช ี

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 ซึง่กําหนดวา “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึง
กระทํา คอื แตงตัง้ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญช”ี  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติแตงตัง้ผูสอบบัญชีจาก สํานักงาน เอินสท แอนด ยงั 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2555 ตอไปอีกวาระหนึ่งตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการพิจารณา
จากคุณสมบัติของผูสอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามตอไปนี้ (1) นายเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่
4501 และ/หรือ (2) นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3459 และ/หรือ (3) นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมตัิคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 เปนเงินจํานวน 850,000.- บาท สวนคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สําหรับป 2555 เสนอเปนเงินจํานวน  1,100,000.- บาท (ป 2554: 1,050,000.- บาท) ซึ่ง
ไมรวมคาใชจายอื่น  

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของสํานักงานดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรอืมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เก่ียวของกับ
บุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวา Mr. Basant Kumar Dugar  ผูถอืหุนรายยอยไดอางวา
กรรมการบางทานของบริษัทฯ มีสวนไดเสียกับผูสอบบัญชี 

- นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดชี้แจงและทําความเขาใจวา ระหวางบริษัทฯ และผูสอบบัญชีนั้นไมมีสวนได
เสียใดๆ ระหวางกันทั้งส้ิน  

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชสํีาหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง
วันที่ 31 มนีาคม 2555 และคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สําหรับป 2555  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งผูสอบบัญชี ดังนี้ (1) นายเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ (2) 
นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ (3) นางสาวศิราภรณ เอือ้อนนัตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3844 แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และอนุมัตคิาตอบแทนผูสอบบัญชสํีาหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2554 ถงึวันที่ 31 มนีาคม 2555 เปนเงินจํานวน 850,000.- บาท และคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน 
สําหรับป 2555 เปนเงินจํานวน  1,100,000.- บาท ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่น ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี ้
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 152,727,005 เสียง คิดเปนรอยละ  99.99994 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00006 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 



วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนรอบระยะเวลาบัญชจีากวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน เปนวันที่ 1 เมษายน 
ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกป 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหการเปล่ียนรอบระยะเวลาบัญชีสอดคลองกบัธุรกิจเสนใยและเยื่อกระดาษในกลุมอดิตยาเบอรลา 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติการเปล่ียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ จากวันที ่ 1 
ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกป เปนวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกป เพ่ือความสะดวกในการการดําเนินงานของ
บริษัทฯ  โดยบรษิัทฯ จะดําเนินการปดรอบบัญชีสําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2555  และ
เริ่มรอบระยะเวลาบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนเปนวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม  

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามีผูถือหุนรายยอยซักถามเก่ียวกับคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชี โดยนายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดชีแ้จงวาคาตอบแทนของผูสอบบัญชีนั้นสมเหตุสมผลซึง่สอดคลองกับระบบ
บัญชีใหม (IFRS)   

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากวันที่ 1 ตลุาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน เปนวันที่ 1 เมษายน ถึง
วันที่ 31 มนีาคมของทุกป 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนมุัติการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน เปนวันที่ 1 เมษายน ถึง
วันที่ 31 มนีาคมของทุกป ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี ้
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 152,727,005 เสียง คิดเปนรอยละ  99.99994 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00006 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 38  เพื่อใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงรอบระยะเวลาบัญชี

ของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน จากวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เนือ่งจากมีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีเพ่ือใหสอดคลองกับธุรกิจเสนใยและเยือ่กระดาษในกลุม
อดิตยาเบอรลา คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็ควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 38 ซึ่ง
กําหนดวา “รอบปบัญชีของบริษัทฯ เริ่มตนในวันที่ 1 ตุลาคม และส้ินสุดลงในวันที่ 30 กันยายนของทุกป” เปน “รอบปบัญชีของบริษัทฯ 
เริ่มตนในวันที่ 1 เมษายน และส้ินสุดลงในวันที่ 31 มีนาคมของทุกป” 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวานายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผูถือหุนรายยอยไดซักถามเก่ียวกับ
การจายเงินปนผลในงวด 6 เดือนถัดไป 

- ประธานไดชี้แจงวาการจายเงินปนผลในงวด 6 เดือนถัดไปนั้นขึ้นอยูกับการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ ในงวด
นั้นๆ  

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 38  เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน จากวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมตอินมุัติแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 38  เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน จากวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม  
 



วาระที่ 10 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานแจงวา วาระนี้กําหนดเพื่อใหผูถอืหุนไดซกัถามขอสงสัย และ/หรอื เพ่ือใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสัยตางๆ 
ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรื่องอืน่ใดใหที่ประชุมพิจารณาอนมุัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนสอบถาม ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ โดยสรุปไดดังนี ้
1. ผูถือหุนรายยอยไดซักถามวาจากเหตุการณน้ําทวมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตอบริษัทฯ อยางไร 

- ประธานช้ีแจงวาโรงงานของบริษทัฯ ไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมแตอยางใด แตมีลูกคาในประเทศบางรายไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมในครั้งนี้ ซึ่งทําใหยอดขายในประเทศของบริษทัฯ ลดลง 

2. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถือหุนรายยอย กลาววาในหนา 21 ของรายงานประจําป มีการพิมพผิด ที่ถูกตองควรเปน TPL (Thai 
Peroxide Co.,Ltd.) (แทน TPC) และไดถามถึงรายไดจากเงินปนผลในรูปของหุนบุรมิสิทธิของ TPL 
- นายเอช.เค. อาการวาล ไดชี้แจงวารายไดจากเงินปนผลจากการลงทุนใน TPL นั้นขึ้นอยูกับการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ของ TPL  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามความคืบหนากับ TPL ตอไป 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธานแจงวา บริษัทฯ จะจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที ่19/2554 นี้ ใหกับตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
และจะเผยแพรในเว็บไซตของบรษิัทฯ ที่ www.thairayon.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน 

เลขานุการที่ประชุมไดแจงตอผูถอืหุนเก่ียวกับการเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ ไดกาํหนดไวเบ้ืองตนประมาณวันที่ 25 กุมภาพันธ 2555 
ซึ่งขอสงวนสิทธสํิาหรับผูถือหุนทีม่ีรายชื่อปรากฎอยู ณ วันปดสมดุทะเบียน 

ประธานไดแถลงวาการประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระแลว และไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุมใน
วันนี้ พรอมทั้งเรยีนใหผูถอืหุนทราบวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน พรอมจะทําหนาทีอ่ยางเต็มความสามารถ เพ่ือ
ผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน และเพ่ือความเจริญกาวหนาของบริษัทฯ 

ประธานถามวา มีผูถือหุนจะซักถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใดอกี  

ประธานจึงกลาวปดประชุม 

ปดประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................................ประธานที่ประชุม 
                      (วินยั  สัจเดว) 

                      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 


