
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ครัง้ที่ 21 
ของบริษัท ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) 

 
วันที่ประชุม : วนัพฤหสับดีท่ี 25 กรกฎาคม 2556 
สถานที่ประชุม : ณ ห้องร่วมฤดีบอลลมู ชัน้ 9 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต  เลขท่ี 566 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขต

ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
ประธานที่ประชุม : นายวินยั  สจัเดว  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
เลขานุการที่ประชุม : นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์  เลขานกุารบริษัท 
เร่ิมประชุมเวลา : 15.00 น. 
ผู้เข้าประชุม : มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 64 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 

63 ราย รวมเป็น 127 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 150,134,313 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.47 ของหุ้นท่ี
ออกจําหน่ายและชําระเตม็มลูคา่แล้ว และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุจํานวน 5,652,282 
หุ้น ดงันัน้มีจํานวนผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองทัง้หมด 70 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้รับมอบฉนัทะจาก
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 73 ราย รวมเป็น 143 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นทัง้หมด 155,786,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
77.28 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายและชําระเตม็มลูคา่แล้ว 

จงึถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 

เลขานกุารที่ประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้เสนอช่ือนายวินยั 
สจัเดว เป็นประธานในท่ีประชมุ  

ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่พวกเราขอแสดงความเสียใจและแจ้งให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบวา่คณุรัชนี คาจิจิ (อาย ุ 72 ปี) 
กรรมการบริษัทฯ ได้จากเราไปแล้วเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2556 หลงัจากล้มป่วยได้ไมน่าน ซึง่ทา่นเป็นกรรมการของบริษัทฯ มาตัง้แตปี่ 
2543 คณะกรรมการขอแสดงความเสียใจอย่างสดุซึง้กบัครอบครัวของคณุรัชนี พวกเราขอช่ืนชมและจดจําคําชีแ้นะดีๆ ท่ีทา่นได้ให้แก่
คณะกรรมการและบริษัทฯ ในระหวา่งท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 

ประธานได้เปิดการประชมุโดยกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น รวมทัง้แนะนํากรรมการบริษัทตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้
1. นายวินยั  สจัเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล กรรมการ 

จากนัน้ประธานได้แนะนํา นายเอช.เค. อาการ์วาล ในฐานะประธานบริษัท นายเอช.เค. อาการ์วาล ได้แนะนําทีมผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 
ดงันี ้ 

1. นายประสาน กมุาร  สิปานิ ประธานร่วม (ฝ่ายโรงงาน) 
2. นายราม โกปาล อกาวาล รองประธาน (ฝ่ายเทคนิค) 
3. นายปณิธาน ศรียาง ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์) 
4. นายปราโมท คานเดลวาล ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
5. นายดีปาค กมุาร คานเดลวาล รองผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายพาณิชย์) 
6. นางสาวประนอม ตระกลูทิพย์ รองผู้จดัการ (ฝ่ายบญัชี) 
7. นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารบริษัท 

 



จากนัน้ ประธานได้แนะนํานายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ และนายวนสั ศรีพรชยั ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั  ซึง่ทํา
หน้าท่ีร่วมชีแ้จงข้อมลูด้านการเงิน และได้แนะนํานางสาวสนุทราภรณ์ จิตตวฒันรัตน์ นกักฎหมายอิสระ ซึง่ทําหน้าท่ีตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นีด้้วย 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชมุ เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถึงข้อปฏิบติัสําหรับการประชมุและวิธีการออกเสียงลงคะแนน
ในแตว่าระการประชมุ ในการลงมติแตล่ะวาระนัน้ ถ้าไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด “ไมเ่หน็ด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นเหน็ด้วยตามมติ
ท่ีนําเสนอ  

หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียง ขัน้ตอนการนบัคะแนนมีดงันี ้ 
1. ก่อนการลงมติใดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 
2. ประธานจะแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ให้ลงมติในแตล่ะวาระโดยวิธีเปิดเผย 
3. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีง “ไมเ่หน็ด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ในแตล่ะวาระได้ โดยใช้บตัรลงคะแนนท่ีได้รับ ณ ตอน

ลงทะเบยีน ทัง้นี ้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง 
4. ในแตล่ะวาระหากผู้ ถือหุ้น “ไมเ่หน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแตล่ะวาระ ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนท่ี

กรอกเรียบร้อยแล้ว เพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 
5. การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบถุึงจํานวนหุ้นท่ีลงมติเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองด

ออกเสียง  
6. หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเหน็หรือข้อซกัถาม ขอให้ยกมือขึน้ และขอความกรุณาแถลงตอ่ท่ี

ประชมุด้วยวา่ เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือใด แล้วจงึเสนอความคิดเหน็หรือคําถาม 

เม่ือผู้ ถือหุ้นรับทราบและเหน็ชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามท่ีกลา่วข้างต้น จากนัน้
ประธานจงึเร่ิมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณาอนุมัตริายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 20 เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เหน็ควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุติัรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 20 เม่ือวนัท่ี 25 
กรกฎาคม 2555 ซึง่ได้เปิดเผยไว้ในหน้าท่ี 10 ถึงหน้าท่ี 27 รายงานการประชมุฉบบัดงักลา่วได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุในครัง้นีแ้ล้ว ตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่1 จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุอนมุติัรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่งๆ โดยสรุปดงันี ้ 

1. นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่แนะนําวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีควรจดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นภายใน 14 วนันบัจาก
วนัท่ีประชมุ 
- ประธานได้ชีแ้จงวา่บริษัทฯ จะนําสง่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปีให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันบั

จากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ภายใต้หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  
2. นายสืบศกัด์ิ พิภพมงคล ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้แนะนําวา่ในรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีควรระบช่ืุอผู้ ถือหุ้นท่ีได้มีข้อซกัถาม 

แสดงความเหน็ ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเหน็ตา่งๆ ตอ่ท่ีประชมุ 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไม มีผู้ ถือหุ้นการซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจงึขอให ท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุติัรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 20 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 20 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ดงัตอ่ไปนี ้  
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัด้วยคะแนนเสียง 155,785,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอ่นมุติัด้วยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ได้ปรากฎในหวัข้อ “รายงาน
คณะกรรมการตอ่ผู้ ถือหุ้น” ในหน้าท่ี 6-11 และในหวัข้ออ่ืนของรายงานประจําปี ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้
นี ้ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่2  

ประธานได้ขอให้ นายประสาน สปิานิ สรุปผลการดําเนินงานและจดุเดน่ทางการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556  ของบริษัทฯ ตอ่ท่ี
ประชมุ    

นายประสาน สิปานิ ได้สรุปผลการดําเนินงานและจดุเดน่ทางการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ดงันี ้

สรุปผลการดาํเนินของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 
1. บริษัทฯ มีรายได้รวม (จากงบการเงินรวม) จํานวน 12,083 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนจํานวน 11,312 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 107 

จากปีก่อน  
2. การผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 มีปริมาณการผลิตทัง้สิน้ 134,210 ตนั สงูขึน้ร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบั

ปีก่อน  
3. ปริมาณการขายเส้นใยเรยอนทัง้หมด (VSF) คิดเป็น 135,026 ตนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2 
4. บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 จํานวน 21 ล้านบาท เม่ือเทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 1,320 ล้านบาทในปี

ก่อน ลดลงจํานวน 1,340 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 102 ผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อนเน่ืองมาจากราคาขายของเส้นใยเร
ยอนลดลง (1,533 ล้านบาท) ขาดทนุจากบริษัทยอ่ย (507 ล้านบาท) และสว่นแบง่กําไร(ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลง 
(554 ล้านบาท) 

5. สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจํานวน 114 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนมีกําไรจํานวน 440 ล้านบาท ลดลง 554 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 126 เน่ืองมาจากผลกําไรท่ีลดลงของบริษัทร่วมสว่นมากจากภาวะทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการตลาดท่ีไม่
เอือ้อํานวย 

6. ภาษีเงินได้นิติบคุคลลดลงจํานวน 64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 เน่ืองมาจากผลกําไรท่ีลดลงและอตัราภาษีท่ีปรับลดลง 

นอกจากนี ้ นายประสาน สิปานิ ยงัได้สรุปแนวโน้มของกําลงัการผลิตและปริมาณการผลิตเส้นใยเรยอนทัว่โลก รวมทัง้บทบาทท่ีสําคญัของ
ประเทศจีนในธรุกิจเส้นใยเรยอน ซึง่บริษัทฯ ยงัคงกงัวลเก่ียวกบัต้นทนุคา่พลงังานท่ีสงูขึน้เม่ือเทียบกบัผู้ผลิตรายอ่ืน อีกทัง้ได้สรุปจดุเดน่ทาง
การเงินของบริษัทย่อย – AV Terrace Bay Inc. และกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ 

จากนัน้ ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ โดยสรุปดงันี ้ 
1. นายฤทธิชยั ยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้ซกัถามวา่  

- บริษัทฯ คาดวา่จะต้องใช้เวลานานเทา่ไรในการปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทยอ่ย 
- เหตผุลของการขาดทนุในของบริษัทย่อย 
- ผลกระทบของกําลงัการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้และบทบาททีส่ําคญัของประเทศจีนในธรุกิจเส้นใยเรยอน ซึง่จะสง่ผลตอ่ความสามารถใน

การทํากําไรและราคาขายของบริษัทฯ  
- กลยทุธ์ของบริษัทฯ ท่ีกําลงัเผชิญตอ่ความท้าทายจากการแข่งขนั 

 
2. นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้ซกัถามวา่ เหตใุดบริษัทฯ จงึเข้าไปลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทย่อยต้องใช้เวลานานเทา่ไรใน

การเปล่ียนผลิตภณัฑ์จากเย่ือเกรดทํากระดาษมาเป็นเย่ือกระดาษชนิดละลายนํา้ได้ 
3. นายสืบศกัด์ิ พิภพมงคล ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้สอบถามวา่ ทําไมบริษัทฯ จงึไมเ่ลือ่น/หยดุการดําเนินงานและการลงทนุในบริษัทย่อย  
4. นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้ซกัถามเก่ียวกบัแนวโน้มของกําลงัการผลิตและปริมาณการผลิตของเส้นใยเรยอนทัว่โลก 
5. นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้แนะนําวา่ วาระท่ี 2 นัน้เป็นวาระท่ีรับทราบผลการดําเนินงานเทา่นัน้ ไมต้่องมีการ

ลงคะแนนเสียง 
 



- ผู้บริหารได้ชีแ้จงวา่การขาดทนุในบริษัทย่อยมีสาเหตหุลกัมาจากปริมาณขายและมลูคา่จากการขายท่ีลดลง อนัเน่ืองมาจาก
สถานการณ์ทางการตลาดท่ีไมค่อ่ยดีนกัและต้นทนุทางการผลิตท่ีสงูขึน้ อีกทัง้ยงัอยู่ในช่วงเร่ิมการปรับปรุงการดําเนินงาน ดงันัน้
บริษัทย่อยดงักลา่วจะต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปีในการเปล่ียนผลิตภณัฑ์จากเย่ือเกรดทํากระดาษมาเป็นเย่ือกระดาษชนิดละลาย
นํา้ได้ และการดําเนินการดงักลา่วคาดวา่จะต้องมีการปรับปรุงอีกครัง้ตามสถานการณ์การตลาดที่ไมเ่อือ้อํานวยนกั รวมทัง้ยงัได้
ชีแ้จงตอ่ไปวา่ความแตกตา่งระหวา่งกําลงัการผลิตเส้นใยเรยอนและปริมาณการผลิตจริงหรือความต้องการซึง่คาดการณ์วา่จะ
ยงัคงมีอยูป่ระมาณ 1-2 ปี เน่ืองจากกําลงัการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วในประเทศจีน ซึง่มีอยูเ่กือบร้อยละ 65 ของกําลงัการผลิต
เส้นใยเรยอนทัง้หมดของโลก บริษัทฯ ยงัคงพยายามอย่างตอ่เน่ืองในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขนัโดยการปรับปรุง
การดําเนินงานและคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 

ไม มีผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ อีก ประธานจงึขอให ท่ีประชมุลงมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ดงัตอ่ไปนี ้  
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบด้วยคะแนนเสียง 155,786,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรั่บทราบด้วยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบดลุรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และงบกําไรขาดทนุรวม
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีหน้าท่ี 98-175 ซึง่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วเหน็วา่เหมาะสมตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัทํารายละเอียดไว้ในหวัข้อ “รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ” หน้าท่ี 84-85 ในรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ ดงัปรากฎในส่ิงที่
ส่งมาดว้ยลําดบัที ่2 รายละเอียดตามท่ีได้กลา่วไปแล้วในวาระท่ี 2 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ โดยสรุปดงันี ้ 
1. นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้สอบถามและซกัถามดงันี ้

- วตัถปุระสงค์ของการกู้ ยืมเงินระยะสัน้ของบริษัทยอ่ย (รายงานประจําปีหน้าท่ี 154-155) 
- เงินอดุหนนุจากรัฐบาล (รายงานประจําปีหน้าท่ี 96-97) 
- เหตผุลของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง (รายงานประจําปีหน้าท่ี 98-99) 
- ผลท่ีจะเกิดขึน้จากการยกเลิกสญัญาซือ้ขายเย่ือกระดาษ (รายงานประจําปีหน้าท่ี 166-167) 
- กําไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
- ผลกระทบตอ่กําไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศจากเงินกู้ของบริษัทย่อย 

2. นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้ขอให้ชีแ้จงถึงตวัเลขท่ีมาของสินทรัพย์ถาวรท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดและในงบดลุ (หน้าท่ี 
112-113 ในรายงานประจําปี) 
- ผู้บริหารได้ชีแ้จงวา่การกู้ ยืมเงินระยะสัน้ของบริษัทย่อยเป็นการกู้ ยืมเพ่ือนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และในระหวา่งปีบริษัทย่อย

ได้รับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลโดยได้มีการบนัทกึตามมาตรฐานบญัชี สว่นการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (รวม
เงินลงทนุหมนุเวียน) สาเหตหุลกัมาจากการลงทนุในบริษัทย่อย - AV Terrace Bay Inc. เป็นเงินจํานวน 840 ล้านบาท การลงทนุ
เพ่ิมขึน้ในสว่นของทนุในบริษัท เบอร์ลา่ จิงเวย์่ จํากดั เป็นเงินจํานวน 474 ล้านบาท และการลงทนุเพ่ิมขึน้ในสว่นของทนุในบริษัท 
เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั เป็นเงินจํานวน 63 ล้านบาท ในระหวา่งปี บริษัทฯ รับรู้กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราตา่งประเทศจํานวน 208 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อนจํานวน 93 ล้านบาท สว่นการกู้ ยืมเงินนัน้เป็นการกู้ ยืมของบริษัท
ย่อยเป็นสกลุเงินดอลลา่ร์แคนาดา และจากการบนัทกึบญัชีของบริษัทย่อยจะไมมี่กําไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนจากเงินกู้ ยืม 



สําหรับการที่จะยกเลิกสญัญาซือ้ขายเย่ือกระดาษนัน้อาจจะเป็นสิ่งท่ีไมค่อ่ยดีนกัถ้าดจูากผลประโยชน์ของธรุกิจในระยะยาวใน
การป้องกนัการขาดแคลนวตัถดิุบหลกัจากราคาท่ีมีการแข่งขนักนัในระยะยาว สว่นตา่งของตวัเลขในสินทรัพย์ถาวรระหวา่งงบ
กระแสเงินสดและงบดลุมาจากเงินอดุหนนุจากรัฐบาลในดอกเบีย้เงินกู้ ยืมของบริษัทย่อย (ซึง่ได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงาน
ประจําปีหน้า 152-153)  

ไม มีผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ อีก ประธานจงึขอให ท่ีประชมุลงมติอนมุติังบดลุรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และงบ
กําไรขาดทนุรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติังบดลุรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และงบกําไรขาดทนุรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้  
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัด้วยคะแนนเสียง 155,786,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอ่นมุติัด้วยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ พิจารณาจา่ยเงินปันผลในอตัราร้อยละ 20-35 ของกําไรสทุธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หลงัจากจดัสรรเป็นทนุสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทนุสําหรับแผนธรุกิจในอนาคต
ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ เหน็สมควร  

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ 21 ล้านบาท เม่ือเทียบกบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 มีกําไร
สทุธิจํานวน 258 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.17 
บาท สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 คิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 235.87 ล้านบาท เงินปันผลจา่ยดงักลา่วจะทําการจ่ายในวนัท่ี 16 
สิงหาคม 2556 โดยตดัจ่ายจากกําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรของบริษัทฯ 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึง่สรุปได้ดงันี ้
1. นายชวาพงษ์ วสธุาพิทกัษ์ ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้ซกัถามวา่ ทําไมบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในขณะท่ีมีผลขาดทนุสทุธิในงบการเงินรวม  

- ผู้บริหารได้ชีแ้จงวา่การเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ซึง่บริษัทฯ มีผลกําไรจํานวน 674 ล้านบาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2. นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้แนะนําวา่อตัราภาษีของการจา่ยเงินปันผลควรมีการเปิดเผยอย่างเหมาะสม 
3. นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้เสนอแนะวา่ ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัมีผลขาดทนุสทุธิในงบการเงินรวม ดงันัน้ควรมีการพิจารณา

จ่ายเป็นหุ้นปันผลแทน 
- ประธานได้ชีแ้จงวา่อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลของบริษัทฯ อยู่ท่ีร้อยละ 23 และได้รับทราบและพร้อมท่ีจะนําข้อเสนอแนะไป

พิจารณา 

ไม มีผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ อีก ประธานจงึขอให ท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

 

 

 

 



ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.17 บาท เป็นเงินจํานวน 235.87 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดงักลา่วจะทํา
การจ่ายในวนัท่ี 16 สิงหาคม 2556  โดยตดัจ่ายจากกําไรสะสมท่ียงัไมไ่ดจดัสรรของบริษัทฯ   และได้มีมติอนมุติัให้นายเอช.เค. อาการ์วาล 
ประธานบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการจ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ ดงัตอ่ไปนี ้  
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัด้วยคะแนนเสียง 155,786,595 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอ่นมุติัด้วยคะแนนเสียง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 ซึง่กําหนดวา่ “ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดย
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้” 

ในปีนี ้บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน คือ (1) นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ – กรรมการ (2) นางราชาสรี 
เบอร์ลา่ – กรรมการ และ (3) นางรัชนี คาจิจิ – กรรมการ ซึง่เสยีชีวิตเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2556 

บริษัทฯ ยงัไมมี่การจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการ นัน้มา
จากความรู้และประสบการณ์ ซึง่หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่6   

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการทัง้สองคนคือ (1) นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ 
และ (2) นางราชาสรี เบอร์ลา่ กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากกรรมการดงักลา่วเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์อย่างมากในความสําเร็จอนัตอ่เน่ืองของบริษัทฯ  ประวติัย่อและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ
เป็นกรรมการบริษัท ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่3 

การประชมุคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการได้พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนนางรัชนี คาจิจิ ซึง่ได้
เสียชีวิตเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2556 ซึง่คณะกรรมการยงัไมส่ามารถท่ีจะสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งท่ีวา่งลงนี ้
ได้ เน่ืองจากมีข้อจํากดัของเวลา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเหน็ควรท่ีจะเสนออนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระให้กลบัเข้ามา
ใหม ่และแตง่ตัง้กรรมการใหม ่(ถ้ามี) ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวตอ่ไป 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึง่สรุปได้ดงันี ้
1. นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้แนะนําวา่บริษัทฯ ควรใสรู่ปของกรรมการในประวติัของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท

ฯ ในหนงัสอืเชิญประชมุฯ 
2. นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้แนะนําวา่บริษัทฯ ควรเปิดเผยคา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคลและคา่ตอบแทนกรรมการอ่ืน 

(ถ้ามี) ควรเสนอเพ่ือขออนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
- ประธานรับทราบและจะนําข้อเสนอแนะกลบัไปพิจารณา 

ไม มีผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ อีก ประธานจงึขอให ท่ีประชมุพิจารณาลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

 

 

 

 



ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัเลือกตัง้กรรมการทัง้สองทา่นดงักลา่วท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่ไป
อีกวาระหนึง่ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และมีมติอนมุติัคา่เบีย้ประชมุสําหรับกรรมการบริษัทคนละ 25,000.- บาทตอ่ครัง้ 
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดงัตอ่ไปนี ้
 1.   นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ กรรมการ 
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัด้วยคะแนนเสียง 152,303,795 เสียง คิดเป็นร้อยละ  97.7644 
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอ่นมุติัด้วยคะแนนเสียง 3,482,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ  2.2356 
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2.   นางราชาสรี เบอร์ลา่ กรรมการ 
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัด้วยคะแนนเสียง 152,303,795 เสียง คิดเป็นร้อยละ  97.7644 
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอ่นมุติัด้วยคะแนนเสียง 3,482,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ  2.2356 
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึง่กําหนดวา่ “กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํา คือ 
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และกําหนดคา่สอบบญัชี”  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการ
พิจารณาจากคณุสมบติัของผู้สอบบญัชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขท่ี 4501 (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2555) และ/หรือ (2) นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3459 
และ/หรือ (3) นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3844 และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เป็นเงินจํานวน 1,100,000.- บาท (สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 มีนาคม 2556: 1,100,000.- บาท) ซึง่ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืน  

ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีของสํานกังานดงักลา่วข้างต้น ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่วแตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้สอบถามเก่ียวกบั
คา่ใช้จ่ายอ่ืนของผู้สอบบญัชี วา่เป็นคา่อะไรบ้างและมีจํานวนเทา่ไร 
- ผู้บริหารได้ชีแ้จงวา่คา่ใช้จ่ายอ่ืนของผู้สอบบญัชีอยู่ท่ีประมาณ 58,000.- บาท ซึง่เป็นคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการเดินทางและอ่ืนๆ  

ไม มีผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ อีก ประธานจงึขอให ท่ีประชมุลงมติอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เป็นเงินจํานวน 1,100,000.- บาท ซึง่ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืน 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ (2) 
นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3459 และ/หรือ (3) นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 
3844 แหง่บริษัทสํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั และอนมุติัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เป็นเงิน
จํานวน 1,100,000.- บาทซึง่ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดงัตอ่ไปนี ้
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัด้วยคะแนนเสียง 155,786,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอ่นมุติัด้วยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



วาระที่ 7 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานแจ้งวา่ วาระนีกํ้าหนดเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่งๆ ดงันัน้ 
จะไมมี่การนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัและจะไมมี่การลงมติใดๆ ในวาระนี ้

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึง่สรุปได้ดงันี ้
1. นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้ซกัถามวา่สถานการณ์ในปัจจบุนัของพืน้ท่ีสเีขียวท่ีโรงงานในจงัหวดัอ่างทอง และการ

ป้องกนัมลภาวะท่ีเกิดจากกล่ินรอบๆ โรงงานเป็นอย่างไรบ้าง 
- ผู้บริหารได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้มีการปฎิบติัตามมาตรฐานของส่ิงแวดล้อมภายใต้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอํานาจ บริษัทฯ ยงัคง

พยายามอย่างเตม็ท่ีและตอ่เน่ืองในการประสานงานอย่างใกล้ชิดในชมุชนโดยรอบและเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินในเร่ืองสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึน้
ในพืน้ท่ีรอบโรงงาน 

2. ผู้ ถิอหุ้นรายหนึง่ได้แนะนําวา่บริษัทฯ ควรมีการเปิดเผยรูปภาพ/ภาพถ่ายหรือฉายวีดีโอของบริษัทร่วมและบริษัทยอ่ย 
3. นายสืบศกัด์ิ พิภพมงคล ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้แนะนําวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีต้องการทราบละเอียดหรือข้อมลูเพ่ิมเติมจากบริษัทฯ ควรติดตอ่

หรือสง่คําถามโดยตรงมาท่ีผู้บริหาร เพ่ือไมใ่ห้เกิดการเสียเวลาอนัมีคา่ของผู้ ถือหุ้นทา่นอ่ืนในท่ีประชมุ 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไม มีผู้ ถือหุ้นการซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานแจ้งวา่ บริษัทฯ จะจดัสง่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 21 นี ้ ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และจะ
เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.thairayon.com ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

ประธานได้แถลงวา่การประชมุได้ดําเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว และได กล าวขอบคณุผ ูถือห ุนท่ีได สละเวลามาร่วมประชมุในวนันี ้
พร้อมทัง้เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน พร้อมจะทําหน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือผลประโยชน์
สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ 

ประธานถามวา่ มีผู้ ถือหุ้นจะซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีกหรือไม ่ปรากฎวา่ไม มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  

ประธานจงึกลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 18.25 น. 
 
 
 
 

 
 
 
ลงช่ือ......................................................................ประธานท่ีประชมุ 

                      (นายวินยั  สจัเดว) 
                      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 


