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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 17//2552 
ของ 

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

 

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 28  มกราคม 2553  

สถานที่ประชุม : ณ หองลอนดอน ชั้น 1 โรงแรมคอนราด (กรุงเทพฯ) ออลซีซั่นสเพลส เลขท่ี 87 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 

ประธานที่ประชุม : นายวินัย  สัจเดว  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

เลขานุการที่ประชุม : นางนันทกาญจน จิระวัฒนากูล เลขานุการบริษัท 

เริ่มประชุมเวลา : 15.00 น. 

ผูเขาประชุม : มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 35 ราย และผูรับมอบฉันทะซ่ึงไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน

จํานวน 18 ราย รวมเปน 53 ราย เปนจํานวน 121,102,940 หุน คิดเปนรอยละ 60.07 ของหุนที่

ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว และมีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมจํานวน 

1,797,221 หุน ดังนั้นมีจํานวนผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองท้ังหมด 55 ราย และผูรับมอบฉันทะซ่ึง

ไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนทั้งหมด 20 ราย รวมเปน 75 ราย เปนจํานวนหุนทั้งหมด 122,900,161 หุน 

คิดเปนรอยละ 60.96 ของหุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

จึงถือวาครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 

เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุน และไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดมีการแกไขขอมูลในรายงานประจําป หนา 44 ซ่ึงได

แสดงการถือครองหุนของคณะกรรมการและผูบริหาร และไดแนบใหกับผูถือหุน ณ จุดลงทะเบียน  พรอมกันนี้นางรัชนี คาจิจิ  

กรรมการบริษัท ไดเสนอนายวินัย สัจเดว เปนประธานในที่ประชุม  

ประธานเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถือหุน รวมทั้งแนะนํากรรมการบริษัท ดังนี้ 

1. นายวินัย  สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นางรัชนี  คาจิจิ กรรมการ 

3.  นายอโมลัด  ทักราล กรรมการ 

4. นายปูรันมาล  บาจาจ กรรมการ 

ประธานไดแนะนํา นาย เอช เค อาการวาล ในฐานะประธานบริษัทคนใหม ซึ่งไดรับการแตงต้ังเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2552 โดย นาย 

เอช เค อาการวาล เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในการทํางานกับกลุมอดิตยาเบอรลามาเปนระยะเวลานาน 

และพํานักอยูในประเทศไทยมากกวา 20 ป กอนหนานี้ นาย เอช เค อาการวาล ไดดํารงตําแหนงเปนประธานบริษัทของบริษัทตางๆ 

ในกลุมเบอรลา  จากนั้นประธานไดขอให นาย เอช เค อาการวาล แนะนําผูบริหารที่เขารวมประชุม ดังนี้  

1. นายวิเจส  กาปูร ประธานรวม 

2. นายประสาน กุมาร  สิปานิ ประธานรวม (ฝายการเงินและพาณิชย) 

3. นายนาเรนดรา กุมาร เจน  รองประธาน (ฝายผลิต) 
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4. นายซานจีฟ กุมาร คอลล  รองประธาน (ฝายวิศวกรรม) 

5. นายปราโมทย  พัฒนมงคล ผูชวยรองประธาน (ฝายบริหาร) 

6. นายสิทธิพงศ  หอเลิศธรรม   ผูจัดการทั่วไป (ฝายผลิต) 

7. นายปราโมท คานเดลวาล รองผูจัดการทั่วไป (ฝายการเงินและพาณิชย) 

8. นายดีปาค กุมาร คานเดลวาล ผูชวยผูจัดการทั่วไป (ฝายพาณิชย) 

9. นางนันทกาญจน จิระวัฒนากูล เลขานุการบริษัท  

จากนั้น ประธานไดแนะนํานายณรงค  พันตาวงษ จากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด  ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทํา

หนาที่รวมช้ีแจงขอมูลดานการเงิน และนางสาวพิชญสินี สิริธนกุลชัย อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน เปนผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

เขารวมประชุมและประเมินคุณภาพการจัดประชุม นอกจากนี้ ไดแนะนํานางสาวณัฐธีมา พงษประเสริฐ ที่ปรึกษากฎหมาย จาก

บริษัท ไทยออดิท เดอะทรูธ จํากัด ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังนี้ดวย 

กอนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ประธานไดขอใหนางนันทกาญจน จิระวัฒนากูล เลขานุการบริษัทชี้แจงใหที่ประชุมทราบถึงขอ

ปฏิบัติสําหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตวาระการประชุม ในการลงมติแตละวาระน้ัน ถาไมมีผูถือหุนทานใด 

“ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง” ใหถือวาผูถือหุนเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ  

หากผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขั้นตอนการนับคะแนนมีดังนี้  

 กอนการลงมติใดๆ ประธานจะใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัย 

 ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง” ในแตละวาระไดโดยใชบัตรลงคะแนนที่ไดรับ ณ ตอน

ลงทะเบียน (แบงเปนสีแตกตางกันในแตละวาระ โดยไดใสรายละเอียดของบัตรลงคะแนน เชน ชื่อผูถือหุนและจํานวน

หุน) ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 

 ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะโดยใชแบบ ก. และแบบ ข. จะไมสามารถแบงคะแนนเสียงได 

 การมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนซึ่งอยูตางประเทศและมอบฉันทะใหคัสโตเดียนเปนผูดูแลรับฝากหุน 

สามารถแบงคะแนนเสียงได 

 ในแตละวาระหากผูถือหุนไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ขอใหยกมือ เพื่อใหเจาหนาที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบรอย

แลว เพื่อนํามานับคะแนนตอไป 

 ประธานจะแจงเฉพาะจํานวนคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ใหที่ประชุมทราบ สวนที่เหลือจะถือวาเปน

คะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระน้ันๆ 

จากนั้นประธานจึงเร่ิมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

 

วาระท่ี 1  พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 16/2551 เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2552 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 16/2551 ซึ่ง

ไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ 30 มกราคม 2552 ถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม ดังนั้น ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติรายงานการประชุม

สามัญผูถือหุนคร้ังที่ 16/2551 ดังกลาว ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
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ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ โดยสรุปไดดังนี้ 

1.  ควรระบุชื่อผูถามและผูตอบในรายงานการประชุม 

2.  ใบลงคะแนนขอเปนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3.  ควรปรับปรุงคุณภาพการพิมพของรายงานประจําป 

 - ประธานไดรับขอเสนอแนะจากที่ประชุม และจะนําไปปรับปรุง 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเร่ืองอื่นใด ประธานจึงขอใหที่

ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนมัุติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 16/2551 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้   

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 122,899,761 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9997 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 400 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0003 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 

30 กันยายน 2552 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 

และไดเปดเผยรายงานดังกลาวในรายงานประจําป หัวขอ “รายงานคณะกรรมการตอผูถือหุน” หนา 6 และคําอธิบายและการ

วิเคราะหของฝายบริหาร หนา 66 

และประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา งบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 

ดังปรากฎในหัวขอ “งบการเงิน” ของรายงานประจําปหนา 74 และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายละเอียดไวใน

รายงานประจําป หนา 64    ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม    ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2    และประธานไดขอให 

นาย เอช เค อาการวาล สรุปผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1. สรุปผลการดําเนินของบริษัทฯ ในรอบป 2552 

• การผลิตเสนใยเรยอนในปนี้มีปริมาณการผลิตทั้งส้ินจํานวน 91,311 ตัน ลดลงรอยละ 11.5 สวนปริมาณการผลิตเกลือ

โซเดียมซัลเฟตมีจํานวน 69,676 ตัน ลดลงรอยละ 13.6 

• ปริมาณการขายลดลงรอยละ 11 ในขณะท่ีมูลคาขายลดลงรอยละ 22 เม่ือเทียบกับปกอน บริษัทฯ มีรายไดจากการขาย

รวม 6,214 ลานบาทเมื่อเทียบกับรายไดจากปกอนจํานวน 8,873 ลานบาท ซึ่งลดลงรอยละ 30 อันเนื่องมาจากวิกฤติ

เศรษฐกิจโลกและในภาคอุตสาหกรรมส่ิงทอ  ทําใหปริมาณการสงออกของบริษัทฯ ลดลงรอยละ 19 และราคาขายโดย

เฉล่ียลดลงรอยละ 23 

• สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงจํานวน 1,073 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 106 เม่ือเทียบกับปกอน ซึ่งเปน

ผลมาจากความสามารถในการทํากําไรของบริษัทรวมลดลง เนื่องมาจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก 
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• ในปนี้บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 463 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอนจํานวน 2,233 ลานบาท สาเหตุหลักที่ทําใหกําไรสุทธิ

ลดลง ก็เนื่องมาจากปริมาณจากการขายและมูลคาขายท่ีลดลง จากการรับรูคาเส่ือมราคาที่เพิ่มขึ้นและผลขาดทุนใน

บริษัทรวม 

• ถึงแมวาในชวง 6 เดือนแรกบริษัทฯ มีผลขาดทุนจํานวน 914 ลานบาท แตอยางไรก็ตามสําหรับป 2552 บริษัทฯ มีกําไร

สุทธิจํานวน 463 ลานบาท เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นในชวง 6 เดือนหลัง จากยอดขายและราคาขายที่เพิ่มขึ้นจาก

สถานการณในตลาดปจจุบัน 

2. ในสวนของการพัฒนา 

• บริษัทฯ ไดรับการตอบรับอยางดีจากตลาดผลิตภัณฑเสนใยโมดาล ซึ่งเปนผลิตภัณฑเสนใยตัวใหม ภายใตชื่อ “เบอรลาโม

ดาล” เราคาดการณไววาผลิตภัณฑตัวใหมนี้ จะเพิ่มรายไดใหกับบริษัทฯ มากขึ้นในระยะยาว 

• บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มผลผลิตและกําลังการผลิต โดยจะพิจารณาจากสถานการณในตลาดปจจุบันเปนหลัก 

• บริษัทฯ ไดเร่ิมทําการซ้ือเย่ือกระดาษซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของเรา จากบริษัท เอวี แนคคาวิค ซึ่งเปนบริษัทรวมในประเทศ

แคนาดา โดยเร่ิมทําการซ้ือขายกันเปนคร้ังแรกในรอบปที่ผานมา เพื่อลดความเส่ียงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องดวย

ความตองการเย่ือกระดาษท่ีเพิ่มขึ้น ตามกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น 

• บริษัทฯ ยังคงใหความสําคัญตอคุณภาพ ความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคม 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ โดยสรุปไดดังนี้ 

1.  โรงงานผลิตกาซคารบอนไดซัลไฟด - โรงงานดังกลาวของบริษัทฯ เปนโรงงานผลิตกาซคารบอนไดซัลไฟด โดยใชวัตถุดิบจาก

กาซธรรมชาติและสารกํามะถัน ในขั้นตอนการผลิตไดเกิดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด ซึ่งโดยปกติในขบวนการผลิตจะตองนํากลับไป

ใชใหมใหหมด  โดยกอนเกิดเหตุดังกลาว โรงงานไดหยุดการผลิตเพื่อซอมเคร่ืองจักรประจําป หลังจากไดเดินเคร่ืองทําการผลิต

มาตลอดเปนเวลา 1 ปแลว โดยไมเคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงใดๆ วัตถุประสงคในการซอมแซมประจําปดังกลาวเพื่อใหอุปกรณ

เคร่ืองจักรทุกสวนสมบูรณตามเดิมมากที่สุด  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพนักงานเปนสําคัญ   เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ใน

ระหวางการเร่ิมดําเนินการหลังจากการปดซอมประจําป ไดมีกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในพื้นที่บริเวณถังเก็บสต็อกผลิตภัณฑกาซ

คารบอนไดซัลไฟดสูงเกินปกติ    จนเปนเหตุใหพนักงานของโรงงาน 5 คน ที่เขาไปแกไขอุปกรณเคร่ืองจักรกรณีฉุกเฉินดังกลาว 

ประสบอุบัติเหตุสูดดมกาซไฮโดรเจนซัลไฟดเขาไปเกินขนาด อุบัติเหตุคร้ังนี้ไมมีผลกระทบตอวัตถุดิบที่ใชในการดําเนินงานผลิต

ของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตาม การดําเนินการผลิตเสนใยเรยอนที่โรงงานในจังหวัดอางทองยังคงเปนไปตามปกติ ในระหวางนี้ 

บริษัทฯ ไดดําเนินการแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการ ทั้งนี้ต้ังแตวันที่ 21 มกราคม 2553 เปนตน

ไป 

2. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมในปนี้มีผลขาดทุนเม่ือเทียบกับปกอน เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติ

เศรษฐกิจโลกที่สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทรวม ซึ่งทําใหผลกําไรตอบริษัทฯ ลดลง อยางไรก็ตามหากตลาดโลก

มีการฟนตัว ทางผูบริหารของบริษัทฯ คาดวาการรับรูผลกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมจะปรับตัวดีขึ้น 

3. คาเส่ือมราคาที่ปรับสูงขึ้นในปนี้ มาจากการเร่ิมผลิตในสายการผลิตใหมและในโรงงานผลิตกาซคารบอนไดซัลไฟด 

4. คาตอบแทนผูบริหารที่สูงขึ้น เนื่องมาจากจํานวนผูบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการไดรับการเล่ือนตําแหนงและการปรับขึ้นเงินเดือน

ประจําปและผลตอบแทนอื่น 
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5. เงินปนผลรับจากการลงทุนนั้นขึ้นอยูกับความตองการใชเงินทุนของบริษัทรวมในการดําเนินงานและแผนธุรกิจในอนาคต 

6. การเปดเผยรายไดของเสนใยโมดาลไมสามารถแยกเปดเผยรายไดออกจากเสนใยเรยอนได อยางไรก็ตามทางผูบริหารจะสราง

ความมีเสถียรภาพในผลิตภัณฑของบริษัทฯ และเปนการสงเสริมในตลาดเดียวกัน 

7. บริษัทฯ มีระบบการจัดการส่ิงแวดลอมและขั้นตอนการดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน เพื่อปรับปรุงระบบใหมีความแข็งแกรงย่ิงขึ้น 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเร่ืองอื่นใด ประธานจึงขอใหที่

ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 และอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ “รายงานของคณะกรรมการตอผูถือหุน” ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้   

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบและอนุมัติดวยคะแนนเสียง 122,899,761 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9997 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับทราบและไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 400 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0003 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ คือ การตัดจายเงินปนผลจากกําไรที่เปนเงินสด หลังพิจารณา

กันเงินสํารองเพื่อการลงทุนในอนาคตตามความเหมาะสม  

ในปนี้ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 463 ลานบาท ลดลงรอยละ 79 เม่ือเทียบกับปกอนจํานวน 2,233 ลานบาท อยางไรก็ตาม เม่ือ

พิจารณาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ตลอดจนความตองการเงินทุนสําหรับการขยายกําลังการผลิตและการลงทุนใน

โครงการใหมๆคณะกรรมการขอเสนอใหจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2552 ในอัตราหุนละ 1.00 บาท คิดเปน

จํานวนเงินทั้งส้ิน 201.6 ลานบาท หรือรอยละ 36 ของกําไรสุทธิ (ตามวิธีราคาทุน) เงินปนผลจายดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลทั้งจํานวน เนื่องจากเปนรายไดจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1779(2)/2548 โดย

กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553  

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเร่ืองอื่นใด ประธานจึงขอใหที่

ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป  2552 ในอัตราหุนละ 1.00 บาท คิดเปน

จํานวนเงินทั้งส้ิน 201.60 ลานบาท ตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ 

2553 และไดมีมติอนุมัติให นาย เอช เค อาการวาล เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการจายเงินปนผลในคร้ังนี้ ดวยคะแนนเสียงขาง

มาก ดังตอไปนี้   
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 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 122,899,761 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9997 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 400 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0003 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 13 ซึ่งกําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ให

กรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ

สวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได”  

ในปนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ (1) นายรามาคานท ราทิ – กรรมการอิสระ (2) นายไชเลนดรา 

กุมาร เจน – กรรมการ และ (3) นายอโมลัด ทักราล - กรรมการ ซึ่งกรรมการดังกลาวเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และ

ประสบการณอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ รายละเอียดเก่ียวกับประวัติกรรมการท้ัง 3 ทาน ดังปรากฎในรายงาน

ประจําป หนา 46 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฎวามีผูถือหุนไดสอบถามเก่ียวกับการเขารวมประชุมของ

กรรมการ ซึ่งประธานไดชี้แจงวา ในการประชุมแตละคร้ังนั้น กรรมการที่อยูในประเทศไทยไดเขารวมประชุมทุกคร้ัง แตกรรมการท่ีมี

ถ่ินฐานอยูในตางประเทศไมสามารถเขารวมประชุมไดทุกคร้ัง  อยางไรก็ตาม ทางผูบริหารก็ไดรับคําแนะนําจากกรรมการเหลานั้น

โดยการประชุมผานทางวีดีโอ (Video-Conference) และผานชองทางการส่ือสารอื่นๆ 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเร่ืองอื่นใด ประธานจึงขอใหที่

ประชุมพิจารณาลงมติแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกต้ังกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปนรายบุคคลกลับเขามาเปนกรรมการตอไปอีก

วาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้ 

 1.   นายรามาคานท ราทิ กรรมการอิสระ 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 122,898,761 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9989 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 1,400 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0011 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2.   นายไชเลนดรา กุมาร เจน กรรมการ 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 122,898,661 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9989 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 1,400 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0011 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 3.   นายอโมลัด ทักราล กรรมการ 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 122,898,761 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9989 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 1,400 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0011 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังนายปูรันมาล บาจาจ เปนที่ปรึกษาของบริษัทฯ 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา นายปูรันมาล บาจาจ เคยดํารงตําแหนงเปนประธานบริษัทมากอน และไดเกษียณอายุลงเม่ือวันที่ 1 

กันยายน 2552 โดยเปนไปตามนโยบายการเกษียณอายุของบริษัทฯ  ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวานายปูรันมาล บาจาจ เปนผูที่มี

ความรูกวางขวางและมีประสบการณในการใหคําปรึกษาเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเปนประโยชนตอบริษัทฯ  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายปูรันมาล บาจาจ เปนที่ปรึกษาของบริษัทฯ 

เปนระยะเวลา 2 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2552 โดยไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,952 เหรียญสหรัฐฯ 

รวมรายไดอื่น คิดเปนมูลคารวมไมเกิน  21.069 ลานบาท สําหรับระยะเวลาดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการเห็นวามีความเหมาะสมเม่ือ

พิจารณาจากความรูและประสบการณของการเปนที่ปรึกษา 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของการ

จายคาตอบแทนน้ันเปนประโยชนตอบริษัทฯหรือไม ประธานที่ประชุม นายเอช เค อาการวาล และนายอโมลัด ทักราล ไดรวมกัน

ชี้แจงวา คําแนะนําจากนายปูรันมาล บาจาจ นั้นเปนประโยชนตอบริษัทฯ เม่ือพิจารณาจากประสบการณ และความรูความสามารถ 

ดังนั้นจํานวนคาตอบแทนที่จายใหแกนายปูรันมาล บาจาจ นั้นเหมาะสมแลว 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเร่ืองอื่นใด ประธานจึงขอใหที่

ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงต้ังนายปูรันมาล บาจาจ เปนที่ปรึกษาของบริษัทฯ เปนระยะเวลา 2 ป เร่ิมต้ังแตวันที่ 1 

กันยายน 2552 โดยไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,952 เหรียญสหรัฐฯ รวมรายไดอื่น คิดเปนมูลคารวมไมเกิน  

21.069 ลานบาท ตามระยะเวลาดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้   

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 122,893,667 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9947 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 6,444 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0053 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 36 ซึ่งกําหนดวา “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึง

กระทําตาม (5) คือ แตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชี”  

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกผูสอบบัญชีจาก สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  

ประธานจึงไดนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนมัุติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจําป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ดังมีรายนามตอไปนี้ (1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 หรือ (2) 

นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ (3) นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 3844 จากสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหน่ึง ตามขอเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากขอบเขตหนาที่ของการตรวจสอบ และคุณสมบัติของผูสอบบัญชี โดยมีคาสอบ

บัญชีประจําป 2553 เปนจํานวนเงิน 1,050,000 บาท (ป 2552: 1,000,000 บาท) สวนคาใชจายในการเดินทางจะเรียกเก็บตาม

จํานวนท่ีจายจริง  

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของสํานักงานดังกลาวขางตนไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เก่ียวของกับ

บุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฎวามีผูถือหุนไดแนะนําวาคาตอบแทนของผูสอบบัญชีควรจะ

เทาเดิม เนื่องจากกําไรที่ลดลงของบริษัทฯ  และนายเอช เค อาการวาล ไดชี้แจงวาคาตอบแทนของผูสอบบัญชีนั้นไมจําเปนตอง

สอดคลองกับผลประกอบการของบริษัทฯ เพียงอยางเดียว และเห็นวาคาตอบแทนดังกลาวนั้นเหมาะสมแลว 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเร่ืองอื่นใด ประธานจึงขอใหที่

ประชุมพิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่ 

30 กันยายน 2553 ดังมีรายนามตอไปนี้ (1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 หรือ (2) นางสาวทิพวัลย 

นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ (3) นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 จาก

สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีคาสอบบัญชีประจําป 2553 เปนจํานวนเงิน 1,050,000 บาท 

(ป 2551: 1,000,000 บาท) สวนคาใชจายในการเดินทางจะเรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้   

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 122,899,761 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9997 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 400 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0003 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 7 เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

ประธานแจงวา วาระน้ีกําหนดไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย หรือ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสัย

ตางๆ ของผูถือหุน (ถามี) ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเร่ืองอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ โดยสรุปไดดังนี้ 

1.  บริษัทฯ ควรจะเพิ่มการจายเงินปนผลตอหุนใหมากขึ้น โดยพิจารณาจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นดวย 

2. บริษัทฯ ควรจะเพิ่มอัตราการจายเงินปนผล โดยพิจารณาจากมูลคาตามบัญชีตอหุนที่ 76 บาท 

3. บริษัทฯ ควรจะเอาใจใสในส่ิงแวดลอมเปนพิเศษ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ 

4. ตนทุนในการสรางโรงงานผลิตกาซคารบอนไดซัลไฟดประมาณ 762 ลานบาท 

 

ประธานแจงวา บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 17/2552 นี้ ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด และจะเผยแพร

ในเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.thairayon.com 

เลขานุการบริษัทไดแจงตอผูถือหุนเก่ียวกับการเย่ียมชมโรงงานของบริษัทฯ กําหนดเปนวันที่ 27 มีนาคม 2553 ซึ่งขอสงวนสิทธิ

สําหรับผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฎอยู ณ วันปดสมุดทะเบียน 

ประธานไดแถลงวาการประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระแลว และไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุมใน

วันนี้ พรอมทั้งเรียนใหผูถือหุนทราบวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน พรอมจะทําหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อ

ผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน และเพื่ความเจิญกาวหนาของบริษัทฯ 

ประธานถามวา มีผูถือหุนจะซักถามเร่ืองอื่นใดอีกหรือไม ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองอื่นใดอีก ประธานจึงกลาวปดประชุม 

 

ปดประชุมเวลา 17.30 น. 

 

 

 

 

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

       (นายวินัย  สัจเดว) 

        กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 


