
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที ่20/2555 
ของบริษัท ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) 

 
 

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 
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 79 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับมอบฉันทะจากผูถอืหุน

จํานวน 85 ราย รวมเปน 164 ราย คิดเปนจํานวนหุน 155,179,375 หุน หรือคดิเปนรอยละ 76.97 ของ
หุนทีอ่อกจําหนายและชําระเต็มมลูคาแลว และมีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมจํานวน 
24,301 หุน ดังนั้นมีจํานวนผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองทั้งหมด 89 ราย และผูรบัมอบฉันทะซึ่งไดรับ
มอบฉันทะจากผูถือหุนทั้งหมด 88 ราย รวมเปน 177 ราย คิดเปนจํานวนหุนทั้งหมด 155,203,676 หุน 
หรือคิดเปนรอยละ 76.99 ของหุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

จึงถือวาครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 

เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุน นายนีรมาล กุมาร ดาลาน  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดเสนอชือ่
นายวินัย สัจเดว เปนประธานในทีป่ระชุม  

ประธานไดเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถือหุน รวมทั้งแนะนํากรรมการบริษทัตอที่ประชุม ดังนี ้
1. นายวินัย  สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายไซยัม ซนุเดอร มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายนีรมาล กุมาร ดาลาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4.  นายอโมลัด ทักราล* กรรมการ 
5. นายแฮรี่ กฤษณะ อาการวาล กรรมการ 

* ไดออกจากที่หองประชุมหลังจากวาระที่ 2 

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

1. นายประสาน กุมาร  สิปานิ ประธานรวม (ฝายโรงงาน) 
2. นายราม โกปาล อกาวาล หัวหนาฝายเทคนิค 
3. นายสิทธิพงศ หอเลิศธรรม ผูจัดการทั่วไป (ฝายผลิต) 
4. นายปราโมท คานเดลวาล ผูจัดการทั่วไป (ฝายการเงินและพาณิชย) 
5. นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน เลขานุการบริษัท 

 

 



จากนั้น ประธานไดแนะนํานายเติมพงษ โอปนพันธุ จากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด  ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทํา
หนาทีร่วมชี้แจงขอมูลดานการเงิน และนายภูมริะพี อนันตศิลป อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน เปนตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทยไดเขา
รวมประเมินคณุภาพของการประชุมและไดแนะนาํนายยุทธพงศ เขาสูง และ นายนพดล เฮงศรีธวัช นักกฎหมายอิสระ ซึ่งทําหนาที่
ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ดวย 

กอนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม เลขานุการบริษัทไดชีแ้จงใหที่ประชุมทราบถึงขอปฏิบัติสําหรับการประชุมและวิธีการออกเสยีง
ลงคะแนนในแตวาระการประชุม ในการลงมตแิตละวาระนัน้ ถาไมมีผูถือหุนทานใด “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสยีง” ใหถอืวาผูถอืหุน
เห็นดวยตามมตทิี่นําเสนอ  

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

ลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนใหถอืหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 
4. ในแตละวาระหากผูถือหุน “ไมเหน็ดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในแตละวาระ ขอใหยกมือขึน้ เพ่ือใหเจาหนาทีร่ับใบลงคะแนนที่

กรอกเรียบรอยแลว เพ่ือนํามานับคะแนนตอไป 
5. การแจงผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจงผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุนที่ลงมติเห็นดวย ไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียง  
6. หากผูถือหุนหรอืผูรับมอบฉันทะ ประสงคจะแสดงความคิดเหน็หรอืขอซักถาม ขอใหยกมือขึ้น และขอความกรณุาแถลงตอที่

ประชุมดวยวา เปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะชือ่ใด แลวจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม 

เมื่อผูถือหุนรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กลาวขางตน 
จากนั้นประธานจึงเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 19 เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2554 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ืออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 19 เมื่อวันที ่
26 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดเปดเผยไวในหนาที่ 8 ถึงหนาที่ 27 รายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครัง้นี้แลว ตามส่ิงทีส่งมาดวยลําดับที่ 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมอนมุัตริายงานการประชุมดังกลาว 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ โดยสรุปดังนี้  

1. ผูถือหุนรายหนึ่งตองการใหบริษทัฯ จัดสงรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจําปใหแกผูถือหุนภายใน 14 วันกอนวันประชุม 
- ประธานไดชี้แจงวาบริษัทฯ จะจดัสงรายงานการประชุมผูถือหุนประจําปใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 

วันนับจากวันประชุมผูถือหุน และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ ที ่www.thairayon.com 
2. ผูถือหุนรายหนึ่งไดแนะนําใหระบุคําวา “ผูถือหุน” แทน “ผูถือหุนรายยอย” 
3. ผูถือหุนไดแนะนาํใหแสดงผลการลงคะแนนของแตละวาระ หลังจากการตอบขอซกัถามในแตวาระไดเสร็จส้ินแลว 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัตริายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 19 เมื่อวันที ่26 ธนัวาคม 2554 

 

 



ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมตอินมุัติรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ดวยคะแนนเสียงขางมาก 
ดังตอไปนี้   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 155,194,725 เสียง คิดเปนรอยละ  99.99994 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00006 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรบังวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที ่ 31 มีนาคม 2555 ไดปรากฎในหัวขอ 
“รายงานคณะกรรมการตอผูถอืหุน” ในหนาที่ 6 และในหัวขออืน่ของรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฎในส่ิงทีส่งมาดวยลําดับที่ 2  

ประธานไดขอให นายเอช.เค. อาการวาล สรุปผลการดําเนินงานและจุดเดนทางการเงินสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 
2555 ของบริษัทฯ ตอที่ประชุม    

นายเอช.เค. อาการวาล ไดสรุปผลการดําเนินงานและจุดเดนทางการเงินสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2555 ดังนี้ 

สรุปผลการดําเนินของบริษัทฯ สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 
1. บริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน 5,452 ลานบาท เทียบกับปกอนจํานวน 6,594 ลานบาท ลดลงรอยละ 17 จากปกอน 
2. การผลิตเสนใยเรยอน (VSF) สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2555 มีปริมาณการผลิตทั้งส้ิน 65,234 ตนั ลดลงรอยละ 

2 เทียบกับปกอน สวนปริมาณการผลิตเกลือโซเดียมซัลเฟตมีจํานวน 55,781 ตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 เทยีบกับปกอน 
3. ปริมาณการขายเสนใยเรยอนทั้งหมด (VSF) เปน 66,991 ตัน ลดลงรอยละ 3 
4. บริษัทฯ มกีําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที ่31 มนีาคม 2555 จํานวน 258 ลานบาท เทียบกับจํานวน 1,859 ลานบาทในป

กอน ลดลงจํานวน 1,601 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 86 สาเหตุหลักเปนผลมาจากราคาขายที่ลดลง (1,140 ลานบาท) ตนทุน
เพ่ิมขึ้น (360 ลานบาท) และ การลดลงของรายไดสวนไดเสีย (383 ลานบาท) 

5. สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบรษิัทรวมจํานวน 102 ลานบาท เทียบกับปกอนจํานวน 485 ลานบาท ลดลง 383 ลานบาทหรือ
ลดลงรอยละ 79  เนื่องมาจากผลกําไรที่ลดลงของบริษัทรวมบางแหง  ความผันผวนทางเศรษฐกิจและสถานการตลาด 

6. ภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงจํานวน 314 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 91 เปนผลมาจากกําไรที่ลดลง 
7. เงินลงทุนในบริษทัรวมเพิ่มขึน้จํานวน 10,853 ลานบาท จากเดิมจาํนวน 10,539 ลานบาท เนื่องจากกําไรสุทธขิองบริษัทรวมและ

มาจากการลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัท เบอรลา ลาว พัลพ แอนด แพลนเทช่ัน จํากัด และเงินลงทุนใหมใน Aidtya Birla Elyaf Sanayi 
Ve Ticaret Anonim Sirketi ที่ประเทศตุรก ี

นายเอช.เค. อาการวาล ไดกลาวถึงการลดลงของราคาฝาย และกําลังการผลิตเสนใยเรยอน(VSF) ทัง้หมดที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสงผลใหเกิด
แรงกดดันในราคาขายของเสนใยเรยอน (VSF) และไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ปจจุบันประเทศจีนมีการผลิตเสนใยเรยอนมากกวารอยละ 50 
ของยอดรวมการผลิตเสนใยเรยอน (VSF) ทั้งหมด  

 

 

 

 

 



ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ โดยสรุปดังนี้  
1. ผูถือหุนรายหนึ่งไดแนะนําวา การแปลขอซักถามจากผูถือหุนรวมทัง้คําชี้แจง ควรมคีวามชัดเจนมากกวานี้ 
2. ผูถือหุนรายหนึ่งไดสอบถามถึงแนวทางการแกไขขอโตแยงเรื่องแรงงานของบริษัทฯ  
 -   ผูบริหารไดชีแ้จงวา บริษัทฯ ไดมกีารปรับคาจางขั้นต่ําตามกฏหมายและขอตกลงตามสหภาพแรงงาน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 

เมษายน 2555 สหภาพแรงงานไดสงขอเรียกรองตอผูบริหารของบริษัทฯ ในการเพ่ิมคาจางใหกบัพนักงานของบริษัทฯ ซึ่ง
ไมไดปรับขึ้นตามคาจางขั้นต่ําหรอืตามขอตกลงของสหภาพแรงงาน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อยูระหวางการพิจารณาตามขอ
เรียกรองของสหภาพแรงงานในการปรับเพ่ิมคาจางใหกับพนักงานดังกลาว 

3. ผูถือหุนอีกบางสวน ไดซักถามถึงกลยุทธการจัดหาแหลงวัตถุดิบและเหตุผลในการส่ังซื้อซัลเฟอรตามราคา ณ ขณะนั้นๆ (spot 
price) 

 - ผูบริหารไดชีแ้จงวา โดยสวนใหญการส่ังซื้อวัตถุดิบจะอยูภายใตสัญญาตามดัชนรีาคาตลาด ในกรณีของซัลเฟอรก็จะมีการ
ซื้อตามราคาประกาศขายในตลาดตางประเทศ ซึ่งถือเปนวิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐานในการซ้ือขายซัลเฟอร 

4. ผูถือหุนรายหนึ่งไดถามถึงผลการดําเนินงานทีไ่มคอยดีของบริษัท เบอรลา จิงเวย ไฟเบอร จํากัด ในประเทศจีน รวมทั้ง
สถานการณปจจบัุน และภาวะตลาดในอนาคต 
- ผูบริหารไดชีแ้จงวา เนื่องจากภาวะตลาดที่ไมแนนอนในประเทศจีน และราคาที่ผานมาของเยื่อกระดาษที่สูง ซึ่งเปนเหตุผล

สําคัญที่ทําใหผลการดําเนินงานทีไ่มคอยดีนัก ดวยจุดแข็งที่คณุภาพและการปรับปรุงดานการดําเนนิงานอื่นๆ  ประกอบกับ
การจัดซื้อเยื่อกระดาษดวยตนทุนที่ต่ําและกําลังการผลิตไฟฟาที่เพ่ิมขึ้น  ซึ่งคาดวาจะทําใหผลการดําเนินงานของบริษทั 
เบอรลา จิงเวย ไฟเบอร จํากัด ดีขึน้ในระยะยาว 

5. ผูถือหุนรายหนึ่งไดสอบถามเกี่ยวกับชวงระยะเวลาของรายไดใน Aditya Group AB และเหตุผลการใชชื่อบริษัท 2 ชื่อ ไดแก 
Aditya Group AB และ Aditya Holding AB ซึ่งไดเปดเผยในรายงานประจําป    
- ผูบริหารไดชีแ้จงวา รายไดที่เกิดขึน้เปนรายไดสําหรับงวด 6 เดือน และไดอธิบายเพ่ิมเติมวา การเขาซื้อกลุมบริษัท Domsjo 

Fabriker Holding AB ในขั้นตนภายใตนิติบุคคลเฉพาะกิจ 2 แหง แหงแรกชื่อวา Aditya Holding AB และแหงที่ 2 ชื่อวา 
Aditya Group AB ซึ่งเปนบริษัทยอย โดยถอืหุนรอยละ 100 และในระหวางงวดนัน้  Aditya Holding AB ไดมีการควบรวม
ธุรกิจกับ Aditya Group AB  ทาํใหสถานะของ Aditya Holding AB ส้ินสุดลงไปในที่สุด โดยบริษทัฯ ไดถือหุนใน Aditya 
Holding AB ซึ่งไดกลายมาเปน Aditya Group AB  ในสัดสวนการถือหุนที่เทาเดมิ ดังนั้นจึงมีชือ่บริษัทที่ง 2แหง ปรากฎใน
รายงานประจําป  

6. ผูถือหุนรายหนึ่งไดสอบถามถึงความคืบหนาของการลงทุนในตุรก ี
- ผูบริหารไดชีแ้จงวาบริษัทฯ ไดดาํเนินการจัดตั้งบริษัทในตุรกีเปนทีเ่รียบรอยแลว และไดดําเนินการจัดซื้อที่ดนิ (ซึ่งไดทําการ

ชําระเงินคาหุนบางสวนไปแลว และสวนที่เหลือจะทําการชําระภายหลังจากการดําเนินการดานส่ิงแวดลอม ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางการขออนุมัติและคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2555 สวนการย่ืนขอเงินชดเชยสําหรับภาษีนั้นไดดําเนินการแลว ซึ่งจะ
ดําเนนิการไดภายหลังการดําเนินการดานส่ิงแวดลอมเสร็จส้ิน ในเดือนธนัวาคม 2554 บริษัทฯ ไดลงทุนในตุรกีเปนเงิน
จํานวน 330 ลานบาท (เทียบเทา 60 ลานลีราตุรก)ี 

7. ผูถือหุนรายหนึ่งไดแนะนําวา  คําถามจากผูถือหุนควรจะตอบโดยกรรมการหรือประธานบรษิทั  เลขานุการควรที่จะแปล
ความหมายตามเทานั้น 

8. ผูถือหุนรายหนึ่งไดแนะนําวา แผนปายแสดงชื่อการประชุมและสถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปควรทาํเปนภาษาไทย
ดวย 

9. ผูถือหุนรายหนึ่งไดแนะนําวา เอกสารการนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ควรจะเปนภาษาไทยเชนกัน 

ไมมีผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรบั
งวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2555 



ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมตริับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ดวยคะแนน
เสียงขางมาก ดังตอไปนี้   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบดวยคะแนนเสียง 155,200,575 เสียง คิดเปนรอยละ  99.99994 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับทราบดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00006 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2555 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติงบดุล ณ วันที่ 31 มนีาคม 2555 และงบกําไรขาดทนุ 
สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที ่ 31 มนีาคม 2555 ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปหนาที ่ 82-161 ซึ่งคณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํา
รายละเอียดไวในหัวขอ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หนาที ่70 ในรายงานประจําปที่ไดจดัสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชญิ
ประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฎในส่ิงทีส่งมาดวยลําดับที่ 2 รายละเอียดตามที่ไดกลาวไปแลวในวาระที่ 2 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ โดยสรุปดังนี้  
1. ผูถือหุนบางสวนไดสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนใน Birla Lao Pulp and Plantation Co.,Ltd. (BLPP) ที่ประเทศลาว 

- ผูบริหารไดชีแ้จงขอตกลงกับทางรัฐบาลลาวในเวลานั้นวา BLPP มีขอสัญญาที่ดีมากสําหรับโครงการทั้งหมด อยางไรก็ตาม 
การเขาซื้อที่ดนิในลาวนั้นไดรับความลาชามาก เนื่องจากรัฐบาลลาวไมสามารถทีจ่ะใหที่ดินแกบรษิัทฯ ตามสัญญาได โดย
ในป 2554 บริษทัฯ มีพ้ืนทีใ่นครอบครองโดยประมาณ 13,000 ตร.ม. ที่ไดรับการเพาะปลูก และเปาหมายในปนี้คือการไดที่
เพาะปลูกเพ่ิมอีกโดยประมาณ 6,500 ตร.ม. รวมที่ดินที่ไดครอบครองในป 2554 เปน 23,500 ตร.ม. และมีเปาหมายที่จะได
ที่ดินใหถึง 30,000 ตร.ม. ในป 2555  บริษัทฯ เริม่ลงทุนในประเทศลาวตั้งแตป 2549  สวนการวางแผนสําหรับโรงงานผลิต
เย่ือกระดาษขึน้อยูกับความคืบหนาเก่ียวกับที่ดินการเพาะปลูก โดยการขาดทนุใน BLPP ในป 2555 สวนใหญมาจาก
รายจายประจําใน BLPP ที่ไมไดเก่ียวของกับการเพาะปลูกแตอยางใด โดยยังไมมีรายไดจากการผลิตใดๆ ใน BLPP เลย 

2. ผูถือหุนรายหนึ่งไดสอบถามถึงเหตุผลของการลงทุนในหุนกูใน ICICI และ K Indian Fixed Income 
-   ผูบริหารไดชีแ้จงวา บริษัทฯ ไดรบัผลตอบแทนที่ดีกวาจากเงินสวนเกินเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศ ณ เวลานั้น 

3. ผูถือหุนรายหนึ่งสอบถามวา กลยุทธการบริหารเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทที่ไมไดมีการจายเงินปนผล / ดอกเบ้ียคืออะไร 
- ผูบริหารไดอธิบายวา การลงทุนบางสวนเปนผลประโยชนเชิงกลยุทธและเปนการใหผลตอบแทนในรูบของการจัดซื้อเยื่อ

กระดาษซ่ึงอางองิกับราคาเยื่อกระดาษที่เปนวัตถดุิบหลัก ในขณะที่การลงทนุสวนอื่นคาดวาจะเปนการใหผลตอบแทนแก
บริษัทฯ ในระยะยาว 

4. ผูถือหุนรายหนึ่งสอบถามวา ทําไมหุน GDR ของ Grasim ที่ถือโดยบริษัทฯ จึงไมมกีารแปลงเปนหุนทุน 
 - ผูบริหารไดอธิบายวา ผลประโยชนที่บริษัทฯ ไดรับจากหุน GDR นั้นเชนเดียวกันกับหุนทนุ   
5. ผูถือหุนรายหนึ่งสอบถามวา ทําไมถึงไมมีผลตอบแทนในหุนบุรมิสิทธิจาก AV Nackawic Inc. 
 - ผูบริหารไดชีแ้จงวา  AV Nackawic Inc. คาดวาจะทําการจายเงินปนผลนั้น ขึน้อยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทนัน้ๆ 
6. ผูถือหุนรายหนึ่งสอบถามวา มีบริษัทใดบางที่ถือหุนอยูใน Birla Lao Pulp & Plantation Co.,Ltd. (BLPP), Birla Jingwei Fibres 

Co.,Ltd. (BJFC) และโครงการทีตุ่รกี 
-   ผูบริหารไดชีแ้จงวา มี Grasim Industries Ltd. - India and PT Indo Bharat Rayon - Indonesia และผูถือหุนอืน่ เปนผูถือ

หุนใน BLPP (Grasim ถือหุนรอยละ 40, PT Indo Bharat ถือหุนรอยละ 30), BJFC (Grasim ถือหุนรอยละ 31, PT Indo 
Bharat ถือหุนรอยละ 19.5) และ Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi ในประเทศตุรก ี (Grasim ถือหุน
รอยละ 33.33, PT Indo Bharat ถือหุนรอยละ 33.33) 



7. ผูถือหุนรายหนึ่งไดแนะนําใหบริษทัฯ ซื้อหุนคนืเพ่ือที่จะปรับมูลคาหุนของบริษัทฯ  และยังแนะนําใหมีการรายงานการวิเคราะหใน
รายงานประจําปดวย 

 -   ผูบริหารไดชีแ้จงวา การซ้ือหุนคืนจะสงผลกระทบตอหุนในตลาด และยังไดชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทฯ ม ี 1 ผลิตภณัฑ และได
ใหรายละเอียดทีสํ่าคัญในตลาดหลักๆ ซึ่งไดแสดงในรายงานประจําปแลว 

8. ผูถอืหุนรายหนึ่งไดแนะนําวา ในรายงานประจําปควรระบุรายละเอยีดสถานะของบริษัทรวมที่ชัดเจนกวานี้ 

ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2555 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนมุัติงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และงบกําไรขาดทนุสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 
2555 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 155,203,176 เสียง คิดเปนรอยละ  99.99968 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00006 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 400 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00026 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 

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

สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที ่ 31 มีนาคม 2555  บริษัทฯ มีกําไรสุทธ ิ 258 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอนจํานวน 1,859 ลานบาท 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.37 บาท สําหรับงวด 6 
เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 คิดเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 74.59 ลานบาท เงินปนผลจายดังกลาวจะทําการจายในวันที ่14 สิงหาคม 
2555 โดยตัดจายจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรของบริษัทฯ 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ ซ่ึงสรุปไดดังนี ้
1. ผูถือหุนรายหนึ่งไดกลาวขอบคุณบริษัทฯ เรื่องการจายเงินปนผล และแนะนําวาบรษิัทฯ นาจะพิจารณาเพ่ิมอัตราการจายเงินปน

ผลในกรณทีี่มีกําไรเพ่ิมสูงขึ้น  
2. ผูถือหุนรายหนึ่งไดแนะนําวา บริษทัฯ  ควรแกไขนโยบายการจายเงินปนผลเพ่ือจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนมากขึน้  
3. ผูถือหุนรายหนึ่งกลาววา ขอมูลเกี่ยวกับการจายเงินปนผลควรเปดเผยภาระภาษีใหแกผูถือหุนเก่ียวกับการจายเงินปนผลดังกลาว

ดวย 
- ประธานกลาววา นโยบายการจายเงินปนผลใหมนั้นเพ่ิงไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเร็วๆ นี้ ตามที่ผู

ถือหุนไดขอไวในการประชุมสามญัผูถือหุนประจําปครั้งกอนหนานี ้ 

ไมมีผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนมุัติการจายเงินปนผลสําหรบัผลการ
ดําเนินงานสําหรบังวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2555   

 

 

 



ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มมีติอนมุัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.37 บาท เปนเงินจํานวน 74.59 ลานบาท เงินปนผลจายดังกลาว
ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งจํานวน เงินปนผลจายดังกลาวจะทําการจายในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 โดยตัดจายจากกําไร
สะสมที่ยังไมไดจดัสรรของบริษัทฯ และไดมีมตอินมุัติใหนายเอช.เค. อาการวาล ประธานบริษัทเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการจายเงิน
ปนผลในครั้งนี้ ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 155,203,576 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” 

ในปนี ้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน  3  คน  คือ   (1)  นายอโมลัด ทักราล – กรรมการ (2) นายคริสนา 
คิสชอร มาเฮชวารี่ – กรรมการ (3) นายนีรมาล กุมาร ดาลาน – กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูเสนอและเหน็ชอบกับ
การเลือกตั้งกรรมการดังกลาวกลับเขามาเปนกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการไดตกลงตามขอเสนอโดยพิจารณาจาก
ความรูและประสบการณของกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 6 และนยิาม
กรรมการอิสระ ดังปรากฎในส่ิงทีส่งมาดวยลําดับที่ 5 และประวัตยิอและขอมูลที่เก่ียวของของผูทีไ่ดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการบรษิัท 
ดังปรากฎในส่ิงทีส่งมาดวยลําดับที่ 3 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ ซึ่งสรุปไดดังนี ้
1. ผูถือหุนรายหนึ่งสอบถามวาทําไมคาตอบแทนที่เปนคาที่ปรึกษากรรมการไมไดแสดงในชวงระยะเวลา 6 เดือน 

- ผูบริหารไดชีแ้จงวา หนึ่งในกรรมการซ่ึงทําหนาที่เปนที่ปรกึษาของบริษัทฯ ดวย ไดลาออกจากการเปนกรรมการตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ 2554 และดวยเหตุนี้จงึไมไดแสดงในรายงานประจําป ในงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 

2. ผูถือหุนรายหนึ่งไดกลาววาการเขารวมประชุมของกรรมการทานหนึง่โดย Video Conference 
- ผูบริหารไดกลาววา เปนการเปดเผยขอมูลเพ่ือรายงานใหทราบในรายงานประจําปเทานั้น และการเขารวมประชุมโดย Video 

Conference นั้นก็ไมไดนับรวมเปนการเขาประชมุ  โดยวัตถุประสงคของการเขาประชมุจะตองครบองคประชุมหรอืการจาย
คาเบ้ียประชุมในการเขาประชุมแตละครั้ง 

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  

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

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  



 2.   นายคริสนา คิสชอร มาเฮชวารี ่ กรรมการ 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 152,508,605 เสียง คิดเปนรอยละ  97.93 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 3,218,500 เสียง คิดเปนรอยละ  2.07 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 3.   นายนีรมาล กุมาร ดาลาน กรรมการอิสระ 
 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 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
บัญชีสําหรับปส้ินสุดวันที ่ 31 มนีาคม 2556 เปนเงินจํานวน 1,100,000.- บาท (สําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555: 
850,000.- บาท) ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่น  

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของสํานักงานดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เก่ียวของกับ
บุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวา มีผูถือหุนรายหนึ่งไดขอใหผูสอบบัญชีไดอธิบายเก่ียวกับ
คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

- นายเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จากสํานักงาน เอินสท แอนด ยงั จํากัด ไดชี้แจงวา คาตอบแทนจํานวน 
850,000.- บาทนั้นเปนคาสอบบัญชีสําหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 สวนที่ขออนุมัตติอที่ประชุมสําหรับ
คาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนเงินจํานวน 1,100,000.- บาทนั้น สําหรับงวด 12 เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งปรับ
สูงขึ้นจํานวน 50,000.- บาท เมื่อเทียบกับงวด 12 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 

ไมมีผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมตัิแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบ
บัญชีสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 เปนเงินจํานวน 1,100,000.- บาท 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งผูสอบบัญชี ดังนี้ (1) นายเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ (2) 
นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรอื (3) นางสาวศิราภรณ เอือ้อนนัตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3844 แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และอนุมัตคิาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับปส้ินสุดวันที ่ 31 มีนาคม 2556 
เปนเงินจํานวน 1,100,000.- บาทซ่ึงไมรวมคาใชจายอื่น ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี ้

 



 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 155,203,576 เสียง คิดเปนรอยละ  99.99994 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00006 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานแจงวา วาระนี้กําหนดเพื่อใหผูถอืหุนไดซกัถามขอสงสัย และ/หรอื เพ่ือใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสัยตางๆ 
ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรื่องอืน่ใดใหที่ประชุมพิจารณาอนมุัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนสอบถาม ปรากฎวามีผูถือหุนรายหนึ่ง  ไดกลาววาบริษัทฯ ควรแสดงรูปภาพของกรรมการในรายงานประจําป
ดวย 

ประธานไดเชญิใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธานแจงวา บริษัทฯ จะจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 20 นี้ ใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
จะเผยแพรในเวบ็ไซตของบริษัทฯ ที่ www.thairayon.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน 

เลขานุการที่ประชุมไดแจงตอผูถอืหุนเก่ียวกับการเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ ไดกําหนดไวเบ้ืองตนประมาณเดือนกันยายน 2555 ซึ่ง
ขอสงวนสิทธิสําหรับผูถือหุนที่มรีายช่ือปรากฎอยู ณ วันปดสมุดทะเบียน 

ประธานไดแถลงวาการประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระแลว และไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุมใน
วันนี้ พรอมทั้งเรยีนใหผูถอืหุนทราบวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน พรอมจะทําหนาทีอ่ยางเต็มความสามารถ เพ่ือ
ผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน และเพ่ือความเจริญกาวหนาของบริษัทฯ 

ประธานถามวา มีผูถือหุนจะซักถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใดอกี  

ประธานจึงกลาวปดประชุม 

ปดประชุมเวลา 18.30 น. 
 
 
 
 

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

                      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 


