
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 21 
ของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

 
วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 
สถานที่ประชุม : ณ หองรวมฤดีบอลลูม ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทล กรงุเทพฯ เพลินจิต  เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพิน ี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
ประธานที่ประชุม : นายวินัย  สัจเดว  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
เลขานุการที่ประชุม : นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน  เลขานกุารบริษัท 
เริ่มประชุมเวลา : 15.00 น. 
ผูเขาประชุม : มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 64 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับมอบฉันทะจากผูถอืหุน

จํานวน 63 ราย รวมเปน 127 ราย คิดเปนจํานวนหุน 150,134,313 หุน หรือคดิเปนรอยละ 74.47 ของ
หุนทีอ่อกจําหนายและชําระเต็มมลูคาแลว และมีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมจํานวน 
5,652,282 หุน ดังนั้นมีจํานวนผูถือหุนเขาประชมุดวยตนเองทั้งหมด 70 ราย และผูรับมอบฉันทะซ่ึง
ไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนทั้งหมด 73 ราย รวมเปน 143 ราย คิดเปนจํานวนหุนทั้งหมด 155,786,595 
หุน หรือคิดเปนรอยละ 77.28 ของหุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

จึงถือวาครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 

เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุน นายนีรมาล กุมาร ดาลาน  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดเสนอชือ่
นายวินัย สัจเดว เปนประธานในทีป่ระชุม  

กอนเริ่มการประชุม ประธานไดแจงตอที่ประชุมวาพวกเราขอแสดงความเสียใจและแจงใหทานผูถือหุนทราบวาคุณรชันี คาจิจิ (อายุ 72 
ป) กรรมการบรษิัทฯ ไดจากเราไปแลวเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 หลังจากลมปวยไดไมนาน ซึง่ทานเปนกรรมการของบริษัทฯ มา
ตั้งแตป 2543 คณะกรรมการขอแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้งกับครอบครัวของคุณรัชนี พวกเราขอชื่นชมและจดจาํคําชี้แนะดีๆ  ทีท่าน
ไดใหแกคณะกรรมการและบริษทัฯ ในระหวางที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 

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

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

1. นายประสาน กุมาร  สิปานิ ประธานรวม (ฝายโรงงาน) 
2. นายราม โกปาล อกาวาล รองประธาน (ฝายเทคนิค) 
3. นายปณิธาน ศรยีาง ผูจัดการทั่วไป (ฝายทรัพยากรมนษุย) 
4. นายปราโมท คานเดลวาล ผูจัดการทั่วไป (ฝายการเงินและพาณิชย) 
5. นายดีปาค กุมาร คานเดลวาล รองผูจัดการทั่วไป (ฝายพาณิชย) 
6. นางสาวประนอม ตระกูลทิพย รองผูจัดการ (ฝายบัญชี) 
7. นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน เลขานุการบริษัท 

 



จากนั้น ประธานไดแนะนํานายเติมพงษ โอปนพันธุ และนายวนัส ศรีพรชัย ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด  
ซึ่งทําหนาทีร่วมชี้แจงขอมูลดานการเงิน และไดแนะนํานางสาวสุนทราภรณ จิตตวัฒนรัตน นักกฎหมายอิสระ ซึ่งทําหนาทีต่รวจสอบ
การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ดวย 

กอนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม เลขานุการบริษัทไดชีแ้จงใหที่ประชุมทราบถึงขอปฏบัิติสําหรับการประชุมและวิธีการออกเสยีง
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 ประสงคจะแสดงความคิดเห็นหรอืขอซักถาม ขอใหยกมือขึ้น และขอความกรณุาแถลงตอที่

ประชุมดวยวา เปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะชือ่ใด แลวจึงเสนอความคิดเห็นหรอืคําถาม 

เมื่อผูถือหุนรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กลาวขางตน 
จากนั้นประธานจึงเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 20 เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ืออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 20 เมื่อวันที ่
25 กรกฎาคม 2555 ซึ่งไดเปดเผยไวในหนาที่ 10 ถึงหนาที่ 27 รายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครัง้นี้แลว ตามส่ิงทีส่งมาดวยลําดับที่ 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมอนมุัตริายงานการประชุมดังกลาว 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ โดยสรุปดังนี้  

1. นายบาซันต ดูการ ผูถือหุนรายหนึ่งแนะนําวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปควรจัดสงใหกับผูถือหุนภายใน 14 วันนับ
จากวันที่ประชุม 
- ประธานไดชี้แจงวาบริษัทฯ จะนาํสงรายงานการประชุมผูถือหุนประจําปใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 

วันนับจากวันประชุมผูถือหุน ภายใตหลักเกณฑของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ  
2. นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผูถือหุนรายหนึ่งไดแนะนําวาในรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปควรระบุชื่อผูถือหุนที่ไดมีขอ

ซักถาม แสดงความเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอคิดเห็นตางๆ ตอที่ประชุม 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมตอินุมัตริายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 20 เมื่อวันที ่25 กรกฎาคม 2555 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนมุัติรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนครั้งที่ 20 เมือ่วันที ่ 25 กรกฎาคม 2555 ดวยคะแนนเสียงขาง
มาก ดังตอไปนี้   

 



 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 155,785,794 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9999 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0001 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรบัปสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ไดปรากฎในหัวขอ “รายงาน
คณะกรรมการตอผูถือหุน” ในหนาที่ 6-11 และในหัวขออืน่ของรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชมุ
ในครั้งนี้ ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2  

ประธานไดขอให นายประสาน สิปานิ สรุปผลการดําเนินงานและจุดเดนทางการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556  ของบริษทัฯ 
ตอที่ประชุม    

นายประสาน สิปานิ ไดสรุปผลการดําเนินงานและจุดเดนทางการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2556 ดังนี้ 

สรุปผลการดําเนินของบริษัทฯ สําหรับปสิน้สดุวันที่ 31 มีนาคม 2556 
1. บริษัทฯ มีรายไดรวม (จากงบการเงินรวม) จํานวน 12,083 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอนจํานวน 11,312 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 

107 จากปกอน  
2. การผลิตเสนใยเรยอน (VSF) สําหรับปส้ินสุดวันที ่ 31 มีนาคม 2556 มีปริมาณการผลิตทั้งส้ิน 134,210 ตัน สูงขึ้นรอยละ 2 เมื่อ

เทียบกับปกอน  
3. ปริมาณการขายเสนใยเรยอนทั้งหมด (VSF) คิดเปน 135,026 ตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 2 
4. บริษัทฯ มขีาดทนุสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2556 จํานวน 21 ลานบาท เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 1,320 ลานบาท

ในปกอน ลดลงจํานวน 1,340 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 102 ผลขาดทนุที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกบัปกอนเนื่องมาจากราคาขายของ
เสนใยเรยอนลดลง (1,533 ลานบาท) ขาดทนุจากบริษัทยอย (507 ลานบาท) และสวนแบงกําไร(ขาดทนุ) จากเงินลงทุนในบริษทั
รวมลดลง (554 ลานบาท) 

5. สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 114 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอนมีกําไรจํานวน 440 ลานบาท ลดลง 554 
ลานบาทหรือลดลงรอยละ 126 เนื่องมาจากผลกําไรที่ลดลงของบริษัทรวมสวนมากจากภาวะทางเศรษฐกิจและสถานการณ
ทางการตลาดที่ไมเอื้ออํานวย 

6. ภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงจํานวน 64 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 35 เนื่องมาจากผลกําไรที่ลดลงและอัตราภาษีที่ปรับลดลง 

นอกจากนี ้นายประสาน สิปานิ ยังไดสรุปแนวโนมของกําลังการผลิตและปริมาณการผลิตเสนใยเรยอนทั่วโลก รวมทัง้บทบาทที่สําคัญ
ของประเทศจีนในธุรกิจเสนใยเรยอน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงกังวลเก่ียวกับตนทุนคาพลังงานท่ีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผูผลิตรายอื่น อีกทั้งไดสรปุ
จุดเดนทางการเงินของบริษัทยอย – AV Terrace Bay Inc. และกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ 

จากนั้น ประธานไดเชิญใหผูถอืหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ โดยสรุปดงันี้  
1. นายฤทธิชัย ยิบเจริญพร ผูถือหุนรายหนึ่งไดซักถามวา  

- บริษัทฯ คาดวาจะตองใชเวลานานเทาไรในการปรบัปรุงการดําเนินงานของบริษัทยอย 
- เหตุผลของการขาดทุนในของบริษัทยอย 
- ผลกระทบของกาํลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้นและบทบาทที่สําคัญของประเทศจีนในธุรกิจเสนใยเรยอน ซึ่งจะสงผลตอความสามารถ

ในการทํากําไรและราคาขายของบริษัทฯ  
- กลยุทธของบริษทัฯ ที่กําลังเผชิญตอความทาทายจากการแขงขนั 

 



2. นายบาซันต ดูการ ผูถือหุนรายหนึ่งไดซักถามวา เหตุใดบริษทัฯ จึงเขาไปลงทุนในบริษัทยอยและบรษิัทยอยตองใชเวลานานเทาไร
ในการเปลี่ยนผลติภัณฑจากเย่ือเกรดทํากระดาษมาเปนเย่ือกระดาษชนิดละลายน้าํได 

3. นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผูถือหุนรายหนึ่งไดสอบถามวา ทําไมบรษิทัฯ จึงไมเล่ือน/หยุดการดําเนินงานและการลงทนุในบริษัทยอย  
4. นายธารา ชลปราณี ผูถอืหุนรายหน่ึงไดซักถามเก่ียวกับแนวโนมของกําลังการผลิตและปริมาณการผลิตของเสนใยเรยอนทั่วโลก 
5. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนรายหนึ่งไดแนะนําวา วาระที ่ 2 นั้นเปนวาระที่รับทราบผลการดําเนินงานเทานั้น ไมตองมีการ

ลงคะแนนเสียง 
- ผูบริหารไดชีแ้จงวาการขาดทนุในบริษัทยอยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณขายและมลูคาจากการขายที่ลดลง อันเนือ่งมาจาก

สถานการณทางการตลาดที่ไมคอยดีนักและตนทนุทางการผลิตทีสู่งขึ้น อีกทั้งยังอยูในชวงเริ่มการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ดังนั้นบริษัทยอยดังกลาวจะตองใชเวลาประมาณ 3 ปในการเปล่ียนผลิตภัณฑจากเย่ือเกรดทํากระดาษมาเปนเย่ือกระดาษ
ชนิดละลายน้ําได และการดําเนินการดังกลาวคาดวาจะตองมกีารปรับปรุงอีกครั้งตามสถานการณการตลาดทีไ่มเอื้ออํานวย
นัก รวมทั้งยังไดชี้แจงตอไปวาความแตกตางระหวางกําลังการผลิตเสนใยเรยอนและปริมาณการผลิตจริงหรือความตองการ
ซึ่งคาดการณวาจะยังคงมีอยูประมาณ 1-2 ป เนื่องจากกําลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วในประเทศจีน ซึ่งมีอยูเกือบรอย
ละ 65 ของกําลังการผลิตเสนใยเรยอนทั้งหมดของโลก บริษัทฯ ยังคงพยายามอยางตอเนื่องในการปรับปรุงความสามารถใน
การแขงขนัโดยการปรับปรุงการดําเนินงานและคณุภาพของผลิตภัณฑ 

ไมมีผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรบัป
ส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2556 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ดวยคะแนนเสียงขางมาก 
ดังตอไปนี้   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบดวยคะแนนเสียง 155,786,495 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9999 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับทราบดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0001 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2556 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เหน็ควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติงบดุลรวม ณ วันที ่ 31 มนีาคม 2556 และงบกําไร
ขาดทนุรวมสําหรับปส้ินสุดวันที ่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปหนาที่ 98-175 ซึ่งคณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํา
รายละเอียดไวในหัวขอ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หนาที ่ 84-85 ในรายงานประจําปที่ไดจดัสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครัง้นี้ ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 รายละเอียดตามที่ไดกลาวไปแลวในวาระที่ 2 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ โดยสรุปดังนี้  
1. นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี ผูถือหุนรายหนึ่งไดสอบถามและซักถามดังนี ้

- วัตถุประสงคของการกูยืมเงินระยะส้ันของบริษัทยอย (รายงานประจําปหนาที่ 154-155) 
- เงินอุดหนนุจากรฐับาล (รายงานประจําปหนาที่ 96-97) 
- เหตุผลของเงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดลดลง (รายงานประจําปหนาที่ 98-99) 
- ผลที่จะเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาซ้ือขายเยื่อกระดาษ (รายงานประจําปหนาที่ 166-167) 
- กําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเมื่อเทียบกบัปกอน 
- ผลกระทบตอกําไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศจากเงินกูของบริษัทยอย 



2. นายธารา ชลปราณี ผูถือหุนรายหน่ึงไดขอใหชี้แจงถึงตัวเลขที่มาของสินทรัพยถาวรที่แสดงในงบกระแสเงินสดและในงบดุล 
(หนาที่ 112-113 ในรายงานประจําป) 
- ผูบริหารไดชีแ้จงวาการกูยืมเงินระยะส้ันของบริษัทยอยเปนการกูยมืเพ่ือนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และในระหวางปบริษัท

ยอยไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยไดมีการบันทกึตามมาตรฐานบัญชี สวนการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สด (รวมเงินลงทุนหมนุเวียน) สาเหตหุลักมาจากการลงทุนในบริษทัยอย - AV Terrace Bay Inc. เปนเงินจํานวน 840 ลาน
บาท การลงทุนเพ่ิมขึ้นในสวนของทุนในบรษิัท เบอรลา จิงเวย จํากัด เปนเงินจํานวน 474 ลานบาท และการลงทนุเพ่ิมขึ้นใน
สวนของทนุในบริษัท เบอรลา ลาว พัลพ แอนด แพลนเทช่ัน จํากดั เปนเงินจํานวน 63 ลานบาท ในระหวางป บรษิัทฯ รับรู
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศจํานวน 208 ลานบาทเมื่อเทียบกับปกอนจํานวน 93 ลานบาท สวนการกูยืม
เงินนั้นเปนการกูยืมของบริษัทยอยเปนสกุลเงินดอลลารแคนาดา และจากการบันทกึบัญชีของบริษัทยอยจะไมมีกําไร/ขาดทนุ
จากอัตราแลกเปล่ียนจากเงินกูยืม สําหรับการที่จะยกเลิกสัญญาซ้ือขายเยื่อกระดาษนั้นอาจจะเปนส่ิงที่ไมคอยดีนักถาดูจาก
ผลประโยชนของธุรกิจในระยะยาวในการปองกันการขาดแคลนวัตถุดิบหลักจากราคาที่มีการแขงขันกันในระยะยาว สวนตาง
ของตวัเลขในสินทรัพยถาวรระหวางงบกระแสเงินสดและงบดุลมาจากเงินอุดหนนุจากรัฐบาลในดอกเบ้ียเงินกูยืมของบริษัท
ยอย (ซึ่งไดเปดเผยรายละเอียดในรายงานประจําปหนา 152-153)  

ไมมีผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนมุัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2556 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนมุัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และงบกําไรขาดทนุรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2556 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 155,786,495 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9999 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0001 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 
  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 

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

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2556 บริษัทฯ มขีาดทนุสุทธิ 21 ลานบาท เมื่อเทยีบกับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 มี
กําไรสุทธิจํานวน 258 ลานบาท คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมตัิจายเงินปนผลในอัตราหุน
ละ 1.17 บาท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 คิดเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 235.87 ลานบาท เงินปนผลจายดังกลาวจะทําการจาย
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 โดยตดัจายจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรของบริษัทฯ 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ ซึ่งสรุปไดดังนี ้
1. นายชวาพงษ วสุธาพิทักษ ผูถือหุนรายหนึ่งไดซักถามวา ทําไมบรษิทัฯ จายเงินปนผลในขณะทีม่ีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม  

- ผูบริหารไดชีแ้จงวาการเสนอจายเงินปนผลเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลโดยพิจารณาจากกําไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซึ่งบริษัทฯ มีผลกําไรจํานวน 674 ลานบาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 
 
 



2. นายบาซันต ดูการ ผูถือหุนรายหนึง่ไดแนะนําวาอัตราภาษีของการจายเงินปนผลควรมีการเปดเผยอยางเหมาะสม 
3. นายธารา ชลปราณี ผูถือหุนรายหนึ่งไดเสนอแนะวา ปจจุบันบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม ดังนั้นควรมกีาร

พิจารณาจายเปนหุนปนผลแทน 
- ประธานไดชี้แจงวาอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ อยูที่รอยละ 23 และไดรับทราบและพรอมที่จะนาํขอเสนอแนะไป

พิจารณา 

ไมมีผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนมุัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานสําหรบัปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมตอินมุัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.17 บาท เปนเงินจํานวน 235.87 ลานบาท เงินปนผลจายดังกลาว
จะทําการจายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556  โดยตดัจายจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรของบริษัทฯ   และไดมมีติอนมุัติใหนายเอช.เค. 
อาการวาล ประธานบริษัทเปนผูมอีํานาจในการดําเนินการจายเงินปนผลในครั้งนี้ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังตอไปนี้   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 155,786,595 เสียง คิดเปนรอยละ  100.00 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  - 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ตองออกตามวาระและแตงต้ังกรรมการใหม 

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

ในปนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คน คือ (1) นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา – กรรมการ (2) นาง
ราชาสรี เบอรลา – กรรมการ และ (3) นางรัชนี คาจจิิ – กรรมการ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที ่19 พฤษภาคม 2556 

บริษัทฯ ยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการ นั้น
มาจากความรูและประสบการณ ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 6   

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติแตงตัง้กรรมการทั้งสองคนคือ (1) นายกุมาร มังกาลัม 
เบอรลา และ (2) นางราชาสรี เบอรลา กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริษทัอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกลาวเปนผูที่มี
ความรูและประสบการณอันเปนประโยชนอยางมากในความสําเร็จอันตอเนือ่งของบริษัทฯ  ประวัติยอและขอมูลที่เก่ียวของของผูที่
ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัท ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนนางรัชนี คาจิจ ิซึ่ง
ไดเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการยังไมสามารถที่จะสรรหาบุคคลที่มีคณุสมบัติที่เหมาะสมมาดํารงตําแหนงที่
วางลงนี้ได เนื่องจากมีขอจํากัดของเวลา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นควรที่จะเสนออนมุัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให
กลับเขามาใหม และแตงตั้งกรรมการใหม (ถามี) ตอที่ประชุมผูถือหุนในคราวตอไป 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ ซึ่งสรุปไดดังนี ้

 

 

 



1. นายบาซันต ดูการ ผูถือหุนรายหนึ่งไดแนะนําวาบริษัทฯ ควรใสรปูของกรรมการในประวัติของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ
บริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุมฯ 

2. นายธารา ชลปราณี ผูถือหุนรายหนึ่งไดแนะนําวาบริษัทฯ ควรเปดเผยคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลและคาตอบแทน
กรรมการอืน่ (ถามี) ควรเสนอเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
- ประธานรับทราบและจะนําขอเสนอแนะกลับไปพิจารณา 

ไมมีผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมตอินุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้งสองทานดังกลาวที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการ
ตอไปอีกวาระหนึง่ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และมีมติอนุมัตคิาเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการบริษทัคนละ 25,000.- 
บาทตอครั้ง ตามขอบังคับของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี ้
 1.   นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา กรรมการ 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 152,303,795 เสียง คิดเปนรอยละ  97.7644 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 3,482,800 เสียง คิดเปนรอยละ  2.2356 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2.   นางราชาสรี เบอรลา กรรมการ 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 152,303,795 เสียง คิดเปนรอยละ  97.7644 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 3,482,800 เสียง คิดเปนรอยละ  2.2356 
 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 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ตอไปอีกวาระหนึ่งตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และจากการพิจารณาจากคุณสมบัติของผูสอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดังมรีายนามตอไปนี้ (1) นายเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแตป 2555) และ/หรือ (2) นางสาวทิพวัลย นานานวัุฒน ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรอื (3) นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกลุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และคณะกรรมการพิจารณาแลว
เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมตัิคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับปส้ินสุดวันที ่ 31 มีนาคม 2557 เปนเงินจํานวน 
1,100,000.- บาท (สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2556: 1,100,000.- บาท) ซึ่งไมรวมคาใชจายอืน่  

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของสํานักงานดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เก่ียวของกับ
บุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวา นายศกัดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนรายหนึ่งไดสอบถาม
เก่ียวกับคาใชจายอื่นของผูสอบบัญชี วาเปนคาอะไรบางและมีจํานวนเทาไร 
- ผูบริหารไดชีแ้จงวาคาใชจายอื่นของผูสอบบัญชีอยูที่ประมาณ 58,000.- บาท ซึ่งเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางและอื่นๆ  



ไมมีผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ อีก ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมตัิแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบ
บัญชีสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เปนเงินจํานวน 1,100,000.- บาท ซึ่งไมรวมคาใชจายอืน่ 

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 และอนุมัตคิาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับปส้ินสุดวันที ่ 31 มีนาคม 2557 
เปนเงินจํานวน 1,100,000.- บาทซ่ึงไมรวมคาใชจายอื่น ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี ้
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตดิวยคะแนนเสียง 155,786,495 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9999 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0001 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานแจงวา วาระนี้กําหนดเพื่อใหผูถอืหุนไดซกัถามขอสงสัย และ/หรอื เพ่ือใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสัยตางๆ 
ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรื่องอืน่ใดใหที่ประชุมพิจารณาอนมุัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ ซึ่งสรุปไดดังนี ้
1. นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี ผูถือหุนรายหนึ่งไดซักถามวาสถานการณในปจจุบันของพ้ืนที่สีเขียวทีโ่รงงานในจังหวัดอางทอง และ

การปองกันมลภาวะที่เกิดจากกล่ินรอบๆ โรงงานเปนอยางไรบาง 
- ผูบริหารไดชีแ้จงวา บริษัทฯ ไดมีการปฎิบัติตามมาตรฐานของสิ่งแวดลอมภายใตกฎหมายของเจาหนาที่ผูมีอํานาจ บริษัทฯ 

ยังคงพยายามอยางเต็มที่และตอเนื่องในการประสานงานอยางใกลชิดในชุมชนโดยรอบและเจาหนาที่ทองถิ่นในเรื่อง
ส่ิงแวดลอมที่ดขีึน้ในพ้ืนทีร่อบโรงงาน 

2. ผูถิอหุนรายหนึ่งไดแนะนําวาบริษทัฯ ควรมีการเปดเผยรูปภาพ/ภาพถายหรือฉายวีดีโอของบริษัทรวมและบริษัทยอย 
3. นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผูถือหุนรายหนึ่งไดแนะนาํวาผูถือหุนทานใดที่ตองการทราบละเอียดหรือขอมูลเพ่ิมเติมจากบริษัทฯ ควร

ติดตอหรือสงคําถามโดยตรงมาทีผู่บริหาร เพ่ือไมใหเกิดการเสยีเวลาอันมีคาของผูถือหุนทานอื่นในทีป่ระชุม 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธานแจงวา บริษัทฯ จะจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 21 นี้ ใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
จะเผยแพรในเวบ็ไซตของบริษัทฯ ที่ www.thairayon.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน 

ประธานไดแถลงวาการประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระแลว และไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุมใน
วันนี้ พรอมทั้งเรยีนใหผูถอืหุนทราบวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน พรอมจะทําหนาทีอ่ยางเต็มความสามารถ เพ่ือ
ผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน และเพ่ือความเจริญกาวหนาของบริษัทฯ 

ประธานถามวา มีผูถือหุนจะซักถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใดอกี  

ประธานจึงกลาวปดประชุม 

ปดประชุมเวลา 18.25 น. 
 
 
 
 



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

                      (นายวินัย  สัจเดว) 
                      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 


