
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ครัง้ที่ 23 
ของบริษัท ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) 

 
วันที่ประชุม : วนัศกุร์ท่ี 24 กรกฎาคม 2558 
สถานที่ประชุม : ณ ห้องไทม์โซน 5  ชัน้  5  โรงแรมเอทสั  กรุงเทพฯ  เลขท่ี 49  ซอยร่วมฤดี  ถนนเพลนิจิต  แขวงลมุพินี 

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
ประธานที่ประชุม : นายวินยั  สจัเดว  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
เลขานุการที่ประชุม : นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์  เลขานกุารบริษัท 
เร่ิมประชุมเวลา : 14.00 น. 
ผู้เข้าประชุม : มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 42 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น

จํานวน 73 ราย รวมเป็น 115 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 162,429,484 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 80.57 ของ
หุ้นท่ีออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูคา่แล้ว และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุจํานวน 
128,895 หุ้น ดงันัน้มีจํานวนผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองทัง้หมด 58 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้รับ
มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 83 ราย รวมเป็น 141 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นทัง้หมด 162,558,379 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 80.63 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูคา่แล้ว 

จงึถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 

เลขานกุารท่ีประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น นายวินยั สจัเดว กรรมการอิสระได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากนายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ 
ประธานกรรมการบริษัทไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 34 “ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ถ้าไมมี่ประธานกรรมการ
หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชมุ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไมมี่ 
หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลือกตัง้ผู้ ถือห้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธาน” ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ ไมมี่ผู้ ดํารง
ตําแหน่งรองประธานกรรมการ ดงันัน้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบั ผมขอให้ท่ีประชมุเสนอช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือเป็นประธานท่ีประชมุ  

นายชยัวฒัน์ บตัติยา ในฐานะผู้ ถือหุ้น ได้ขอเสนอช่ือคณุวินยั สจัเดว เป็นประธานในท่ีประชมุ และหลงัจากเสนอช่ือดงักลา่ว ไมมี่ผู้ ถือ
หุ้นคนใดคดัค้านการเสนอช่ือคณุวินยั สจัเดว เป็นประธานท่ีประชมุ และมีมติเห็นชอบให้นายวินยัเป็นประธานท่ีประชมุ นายวินยัได้แจ้ง
ผลการคดัเลือกประธานท่ีประชมุให้ท่ีประชมุรับทราบมติท่ีประชมุ 

ประธานได้เปิดการประชมุโดยกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น รวมทัง้แนะนํากรรมการบริษัทตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้
1. นายวินยั  สจัเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี กรรมการ 
4. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล กรรมการ 

รายช่ือกรรมการท่ีไมเ่ข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น มีดงันี ้
1. นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ ประธานกรรมการบริษัท 
2. นางราชาสรี เบอร์ลา่ กรรมการ 
3. นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 



จากนัน้ประธานได้แนะนํา นายประสาน สปิานิ ในฐานะประธานบริษัท นายประสาน สปิานิ ได้แนะนําทีมผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 
ดงันี ้ 

1. นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท 
2. นายราม โกปาล อกราวาล  รองประธานอาวโุส (ฝ่ายเทคนิค) 
3. นายปราโมท คานเดลวาล รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
4. นายอาชิช มาเฮชวาร่ี ผู้ชว่ยรองประธาน (ฝ่ายผลติ) 
5. นายบรรเทิง จําเริญใหญ่ ผู้ชว่ยผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และซีเอสอาร์) 
6. นางมยรีุ ดิฐภกัดีชล ผู้ชว่ยรองประธาน (ฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์) 
7. นายกมุาเรท มาล ิวิเวคานานดาน รองผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายการตลาด)  
8. นายมาโนช มิตตลั ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายบริหารวตัถดุบิ) 
9. นายมาเฮนดรา กาเนอริวาล ผู้ชว่ยผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายพาณิชย์) 
10. นางประนอม ตระกลูทิพย์ ผู้ชว่ยผู้จดัการ (ฝ่ายบญัชี) 
11. นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารบริษัท 

จากนัน้ ประธานได้แนะนํานายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ และนายเมธาสทิธ์ิ กรวชัรวิโรจน์  ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  
ซึง่ทําหน้าท่ีร่วมชีแ้จงข้อมลูด้านการเงิน และนายชธูนา ติยภมูิ อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
เข้าร่วมประชมุและประเมินคณุภาพการจดัประชมุ และประธานได้แนะนํานางสาวจาฏพุจัน์ อําพนัแสง นกักฎหมายอิสระ ได้เข้าร่วม
ประชมุในครัง้นีด้้วย 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชมุ เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึข้อปฏิบตัิสําหรับการประชมุและวิธีการออกเสยีง
ลงคะแนนในแตว่าระการประชมุ ในการลงมตแิตล่ะวาระนัน้ ถ้าไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้น
เห็นด้วยตามมตท่ีินําเสนอ  

หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขัน้ตอนการนบัคะแนนมีดงันี ้ 
1. ก่อนการลงมตใิดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 
2. ประธานจะแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ให้ลงมติในแตล่ะวาระโดยวิธีเปิดเผย 
3. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแตล่ะวาระได้ โดยใช้บตัรลงคะแนนท่ีได้รับ ณ ตอน

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

กรอกเรียบร้อยแล้ว เพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 
5. การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบถุงึจํานวนหุ้นท่ีลงมติเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง  
6. หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซกัถาม ขอให้ยกมือขึน้ และขอความกรุณาแถลงตอ่ท่ี

ประชมุด้วยวา่ เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือใด แล้วจงึเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม 

เม่ือผู้ ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามท่ีกลา่วข้างต้น 
จากนัน้ประธานจงึเร่ิมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 



วาระที่ 1 พจิารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 22 เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 22 เม่ือวนัท่ี 
25 กรกฎาคม 2557 ซึง่ได้เปิดเผยไว้ในหน้าท่ี 10-33 รายงานการประชมุฉบบัดงักลา่วได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชญิ
ประชมุในครัง้นีแ้ล้ว ตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่1  

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่งๆ โดยสรุปได้ดงันี ้ 
1. นายสถาพร ผงันิรันดร์ - ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะวา่บริษัทฯ ควรมีการเปิดเผยรายช่ือกรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุในรายงานการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย และได้แนะนําวา่ การใช้คําวา่ “บริษัทของทา่น” ในรายงานประจําปีหน้า 2 ควรเป็นคําวา่ “บริษัทของเรา”  
- ประธานรับทราบและจะนําไปปรับปรุงตอ่ไปจากข้อเสนอแนะ และได้ชีแ้จงการใช้คําวา่ “บริษัทของทา่น” ถกูต้องแล้ว เพราะ 

“บริษัทของทา่น” นัน้หมายถงึผู้ ถือหุ้น 
2. นายบาซนัต์ ดกูาร์ - ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอแนะวา่ รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีควรจดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นภายใน 14 วนันบั

จากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
- เลขานกุารท่ีประชมุได้รายงานวา่ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปีจะนําสง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 

14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ภายใต้หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ด้วย  

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไม ่มีผู้ ถือหุ้นการซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้ หากมีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบ
ลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ไม ่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ อีก ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุลงมติอนมุตัิรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 22 
เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 22 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัท์ ดงัตอ่ไปนี ้  
 เห็นด้วย 162,554,213 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  - 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ได้ปรากฎในหวัข้อ “รายงาน
คณะกรรมการตอ่ผู้ ถือหุ้น” ในหน้าท่ี 6-9 และในหวัข้ออ่ืนของรายงานประจําปี ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุใน
ครัง้นี ้ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่2  

ประธานได้ขอให้ นายประสาน สปิานิ สรุปผลการดําเนินงานและจดุเดน่ทางการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558  ของบริษัทฯ 
ตอ่ท่ีประชมุ    

 

 



นายประสาน สปิานิ ได้สรุปผลการดําเนินงานและจดุเดน่ทางการเงินโดยรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

สรุปผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2558 

1. ทัง้ปริมาณขายและรายได้จากการขายของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 64 และ 49 ตามลําดบั เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากเป็นการ
ดําเนินงานเต็มปี ซึง่ได้รับผลกระทบจากการปิดโรงงานเน่ืองจากการนดัหยดุงานของพนกังานในปีท่ีแล้ว 

เน่ืองจากสภาพตลาดท่ีไมเ่อือ้อํานวย ราคาขายเฉล่ียสทุธิของคา่ใช้จา่ยในการขายได้ลดลงร้อยละ 9.8 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้
มุง่เน้นท่ีจะลดต้นทนุอยา่งตอ่เน่ือง ทําให้ต้นทนุของสนิค้าท่ีขายลดลงร้อยละ 10.6 แม้วา่ราคาขายสทุธิจะลดลงเกือบร้อยละ 10 
ผลขาดทนุสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ิมขึน้เพียงร้อยละ 23 จากขาดทนุ 570 ล้านบาทเป็น 703 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม 
ผลขาดทนุสทุธิตามงบการเงินรวมเพิ่มขึน้จาก 967 ล้านบาท เป็น 1,357 ล้านบาท เน่ืองจากสว่นแบง่ขาดทนุท่ีเพ่ิมขึน้ในบริษัทท่ี
ไปลงทนุ 

2. ปริมาณการผลติดีขึน้กลบัไปสูร่ะดบัปกติ หลงัจากการนดัหยดุงานของพนกังานในปีท่ีแล้ว และเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 และ 
2555 

3. บริษัทฯ ยงัต้องมีความพยายามในการบริหารจดัการเพ่ือท่ีจะเพิ่มปริมาณขายในตลาดภายในประเทศเม่ือเทียบกบัปี 2556 ซึง่
ราคาขายในประเทศนัน้สงูกวา่ประมาณร้อยละ 3-4 เม่ือเทียบกบัการขายสง่ออก 

4. ถงึแม้วา่บริษัทฯ จะมีปริมาณขายเพิ่มขึน้อยา่งเต็มท่ี แตร่ายได้จากการขายนัน้ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2556 สาเหตหุลกัมาจากราคา
ขายท่ีลดลงร้อยละ 17 ในปี 2558 เม่ือเทียบกบัปี 2556 

5. สว่นแบง่ขาดทนุในบริษัท อดิตยา กรุ๊ป เอบี เพ่ิมขึน้จาก 131 ล้านบาท เป็น 298 ล้านบาท เน่ืองจากราคาเย่ือกระดาษท่ีลดลงร้อย
ละ 9 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาจากสถานการณ์ตลาดท่ีไมค่อ่ยดี 

บริษัทฯ รับรู้สว่นแบง่ขาดทนุจํานวน 469 ล้านบาทจากการลงทนุในบริษัท ไทยอคริลคิ ไฟเบอร์ จํากดั เม่ือเทียบกบัสว่นแบง่กําไร
จํานวน 33 ล้านบาทในปีก่อน เน่ืองจากผลขาดทนุสะสมของบริษัท ไทยอคริลคิ ไฟเบอร์ จํากดั จากการปิดกิจการในบริษัท อเลก็
ซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี. ประเทศอียิปต์ ซึง่ไมย่ัง่ยืนและในปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการชําระบญัชี 

บริษัทร่วมอ่ืนๆ บางแหง่ก็ได้รับผลกําไรลดลงเน่ืองจากสภาพตลาดท่ีไมค่อ่ยดีเชน่กนั 

6. ถงึแม้วา่บริษัทฯ จะมีผลขาดทนุสทุธิเพ่ิมขึน้จํานวน 390 ล้านบาท จากงบการเงินรวมเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้พยายาม
อยา่งดีท่ีสดุเพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึง่มีผลกระทบในเชิงบวกจํานวน 473 ล้านบาท เน่ืองจาก
ปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึน้และอตัราสว่นการบริโภคปรับตวัดีขึน้ แม้วา่จะมีผลกระทบเชงิลบจํานวน 559 ล้านบาทสาเหตมุาจากราคา
ขายท่ีลดลงและราคาต้นทนุวตัถดุบินําเข้าท่ีเพ่ิมสงูขึน้ โดยรวมแล้วบริษัทฯ มีผลขาดทนุจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้เพียง 32 ล้าน
บาท 

ผลประกอบการของบริษัทยอ่ยของเรา – บริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ ดีขึน้อยา่งมีนยัสําคญัเน่ืองจากราคาขายเย่ือสําหรับทํา
กระดาษท่ีปรับสงูขึน้ร้อยละ 5 และการแข็งคา่ของเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ เม่ือเทียบกบัดอลลา่ร์แคนาดา นอกจากนีบ้ริษัทยอ่ยยงัได้มี
การปรับปรุงประสทิธิภาพผลผลติในระหวา่งปี สว่นแบง่ขาดทนุจากบริษัทยอ่ยลดลงเป็นจํานวน 211 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัสว่น
แบง่ขาดทนุในปีก่อนจํานวน  611 ล้านบาท  

 

 

 



7. เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสําคญัของกําลงัการผลติเส้นใยเรยอนในประเทศจีนไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา ปัจจบุนัมีกําลงัการผลติ
สว่นเกินโดยรวมประมาณร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัความต้องการซือ้ ซึง่คาดวา่สว่นตา่งจะลดลงในอีกไมก่ี่ปีข้างหน้า ขณะท่ีการ
บริโภคของเส้นใยเรยอนยงัมีการเติบโตตอ่ไป ในอตุสาหกรรมเย่ือกระดาษก็กําลงัเผชิญสถานการณ์เชน่เดียวกนัคือมีกําลงัการ
ผลติสว่นเกิน สาเหตหุลกัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากเย่ือสําหรับทํากระดาษมาเป็นเย่ือกระดาษละลายนํา้ได้ ในชว่งปี 2544 ท่ี
ราคาเย่ือกระดาษอยูใ่นระดบัสงูมาก  สถานการณ์กําลงัการผลติสว่นเกินนีไ้ด้สร้างแรงกดดนัทัง้ตอ่ราคาเส้นใยเรยอนและเย่ือ
กระดาษ อยา่งไรก็ตามราคาเส้นใยเรยอนได้มีการปรับตวัดีขึน้ในชว่งสามเดือนท่ีผา่นมา 

นอกเหนือจากแนวโน้มตลาดตา่งประเทศ บริษัทฯ มีสถานการณ์ทางธุรกิจท่ีไมเ่อือ้อํานวยนกัในประเทศไทยเน่ืองจากตลาดใน
ประเทศท่ีมีขนาดเลก็ และอตัรากําลงัคนและต้นทนุพลงังานท่ีสงูขึน้เม่ือเทียบกบัคูแ่ขง่อ่ืนๆ ในภมูภิาคนี ้

8. บริษัทฯ มีความคิดริเร่ิมหลายประการท่ีจะปรับปรุงผลประกอบการจากการดําเนินงานของบริษัทฯ เชน่ การเพ่ิมราคาขายท่ีสงูขึน้
ในสนิค้าท่ีเพ่ิมมลูคา่ของเส้นใยและการลดต้นทนุคา่ใช้จา่ยตา่งๆ จากการปรับปรุงอตัราสว่นการบริโภค และการลดต้นทนุ
พลงังานโดยการเปลี่ยนจากหม้อนํา้ท่ีใช้นํา้มนัมาเป็นถ่านหนิและการประหยดัด้านการจดัซือ้ และเม่ือเร็วๆ นี ้ บริษัทฯ ได้มีการ
ติดตัง้หม้อนํา้ท่ีใช้ถ่านหินท่ีขนาด 30 ตนัตอ่ชัว่โมงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเพ่ือลดต้นทนุและปรับปรุงการจดัซือ้ไอนํา้ ปัจจบุนับริษัทฯ 
ได้ลงทนุในโครงการสําคญัๆ เชน่ ผลติภณัฑ์เส้นใยท่ีไมใ่ชส่ิง่ทอในระดบัสงู และติดตัง้ระบบการกู้ คืนก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟด์เพ่ือ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและลดต้นทนุ โครงการเหลา่นีจ้ะมีการคืนทนุท่ีน่าสนใจทางเศรษฐกิจ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมุง่เน้นไปท่ี
การปรับปรุงด้านผลผลติตอ่กําลงัคนอีกด้วย 

9. บริษัทฯ ให้ความสําคญัอยา่งตอ่เน่ืองในการปรับปรุงด้านความปลอดภยัและสขุภาพของพนกังานและชมุชนรอบโรงงาน บริษัทฯ 
มีสว่นร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมในทกุพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ ดําเนินธรุกิจเพ่ือผลประโยชน์ตอ่ชมุชน
ท้องถ่ิน  

จากนัน้ ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ โดยสรุปดงันี ้ 
1. นายสธีุ ศรีสกลุชวาลา – ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

1.1 บริษัทฯ จะดําเนินการอยา่งไรเพ่ือหลีกเล่ียงการนดัหยดุงานของพนกังานในปีท่ีแล้ว หากเกิดเหตกุารณ์เชน่นีอี้ก  
- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ จากเหตกุารณ์ดงักลา่ว บริษัทฯ ได้มีการส่ือสารกบัพนกังานเป็นประจํา

และให้ข้อมลูทางด้านการเงิน ผลการดําเนินงาน และสถานการณ์ตลาดในปัจจบุนั โดยทําเป็นประจําทกุเดือน 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีการประชมุ “Mass Communication” กบัพนกังาน เป็นรายไตรมาสเพ่ือเพ่ิมการมีสว่น
ร่วมและความร่วมมือของพนกังานให้มากยิ่งขึน้ ความพยายามเหลา่นีไ้ด้มีสว่นชว่ยทําให้พนกังานมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ของบริษัทฯ มากยิ่งขึน้  

1.2 เหตผุลของการลงทนุในบริษัทร่วม และทําไมบริษัทร่วมจงึมีผลประกอบการไมค่อ่ยดีนกั ในปัจจบุนับริษัทฯ ได้ประโยชน์อะไร
จากการลงทนุในบริษัทร่วมเหลา่นี ้
- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้ลงทนุในประเทศแคนาดาและสวีเดนัน้พ่ือเป็นหลกัประกนัท่ี

มัน่คงในการจดัซือ้เย่ือกระดาษซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัของบริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนัผลประกอบการของบริษัทผลติเย่ือกระดาษ
เหลา่นีไ้มค่อ่ยดีนกัเน่ืองมาจากภาวะตลาดท่ีไมเ่อือ้อํานวย บริษัทฯ จะได้รับความมัน่คงด้านการจดัซือ้วตัถดุิบในราคาท่ี
แขง่ขนัได้ และคาดวา่บริษัทเหลา่นีจ้ะมีผลประกอบการท่ีดีขึน้ในระยะยาว บริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัท เบอร์ลา่ จิงเวย์่ ไฟ
เบอร์ จํากดั (BJFC) ประเทศจีน เพ่ือป้อนสนิค้าให้กบัตลาดในประเทศจีน โดยพิจารณาถงึความสําคญัในอตุสาหกรรม
เส้นใยเรยอน แตเ่น่ืองจากภาวะตลาดท่ีไมดี่นกั BJFC ยงัคงมีผลขาดทนุถงึแม้วา่จะมีการปรับปรุงการดําเนินงานอยา่ง
ตอ่เน่ืองในสว่นของการลดต้นทนุและคณุภาพ ซึง่มีสว่นชว่ยให้ BJFC มีผลขาดทนุลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน บริษัทฯ ยงั
ได้รับประโยชน์อยา่งมากจากการลงทนุใน BJFC จากการท่ีบริษัทฯ ได้รับข้อมลูเก่ียวกบัการพฒันาทางเทคนิคท่ีสําคญั



และข้อมลูการตลาดในอตุสาหกรรมของบริษัทฯ นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมบางแหง่อยา่ง
สม่ําเสมอ  

1.3 แนวโน้มธรุกิจเส้นใยเรยอนในประเทศจีนรวมทัง้บริษัท เบอร์ลา่ จิงเวย์่ ไฟเบอร์ จํากดั (BJFC)  - บริษัทร่วม เป็นอยา่งไร 
- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ รัฐบาลจีนได้มีคําสัง่ปิดโรงงานผลติเส้นใยบางแหง่ เน่ืองจากปัญหาด้าน

สิง่แวดล้อม ซึง่เป็นผลกระทบเชิงบวกตอ่ราคาเส้นใยในเดือนท่ีผา่นมา และผู้บริหารคาดวา่ BJFC จะมีผลประกอบการท่ี
ดีขึน้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า แตใ่นขณะนีร้าคาเส้นใยมีการปรับขึน้มาเลก็น้อย และท่ีประเทศไทยก็เร่ิมมีกําไรใน 2 เดือนท่ี
ผา่นมา สาเหตหุลกัมาจากราคาเส้นใยท่ีดีขึน้ 

2. นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี – ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้
2.1 การลงทนุในบริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ (AVTB) ประเทศแคนาดา มีผลขาดทนุอยา่งตอ่เน่ือง ทําไมบริษัทฯ ซือ้มา 

-  นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ซือ้โรงงานผลติเย่ือกระดาษนีม้าเพ่ือเป็นหลกัประกนัการจดัซือ้
เย่ือกระดาษในระยะยาวในราคาที่แขง่ขนัได้ ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปรับเปล่ียน
การผลติจากเย่ือสําหรับทํากระดาษมาเป็นเย่ือกระดาษชนิดละลายนํา้ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสถานการณ์ตลาด การทุม่ตลาด
ในการนําเข้าเย่ือกระดาษชนิดละลายนํา้ได้ของประเทศจีนยงัมีผลกระทบตอ่ราคาเย่ือกระดาษชนิดละลายได้ ขณะนี ้
ราคาขายเย่ือสําหรับทํากระดาษของ AVTB กําลงัปรับตวัดีขึน้พร้อมกบัอตัราแลกเปลี่ยนท่ีดี บริษัทยอ่ยยงัได้มีการ
ปรับปรุงด้านการผลติให้มีเสถียรภาพ และคาดวา่ AVTB จะมีผลประกอบการท่ีดีขึน้ในอนาคตอนัใกล้ 

2.2  BJFC ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ในประเทศจีนหรือไม ่
- ประธานท่ีประชมุ ได้ชีแ้จงวา่ BJFC ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในประเทศจีน  

2.3  บริษัทฯ ได้มีการตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุทัง้หมดร้อยละ 100 ใน AFCO แล้วหรือไม ่
-  นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้ทําการตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุทัง้หมดร้อยละ 100 

ใน AFCO แล้ว ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการชําระบญัชี 
2.4  ทําไมรายได้จากการขายของบริษัทฯ น้อยกวา่ต้นทนุขาย  

-  นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท  ได้ชีแ้จงวา่ ต้นทนุขายของบริษัทฯ (จากงบการเงินเฉพาะบริษัท) สงูกวา่รายได้จาก
การขายเป็นผลมาจากราคาขายท่ีลดลงร้อยละ 8 

2.5 บริษัทฯ มีแผนการบริหารจดัการนํา้อยา่งไร หากเกิดภาวะการขาดแคลนนํา้ 
-  นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท  ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ไมมี่ปัญหาเร่ืองการขาดแคลนนํา้ ณ ขณะนี ้บริษัทฯ มีการนํา

นํา้กลบัมาใช้ใหมท่ี่เป็นไปได้วา่ยงัสามารถทําได้ 
2.6 ทําไมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เชน่  Asseau และ Wholton มีสถานท่ีตัง้อยูใ่นหมูเ่กาะบริตชิเวอร์จิน 

- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท  ได้ชีแ้จงวา่ ข้อจํากดัสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นตา่งชาติของบริษัทฯ อยูท่ี่ร้อยละ 
49 ซึง่อยูภ่ายใต้ข้อกําหนด 

3.  นายสธีุ ศรีสกลุชวาลา – ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้
3.1 สถานการณ์ปัจจบุนัของคูแ่ขง่ขนัในธุรกิจเส้นใยเป็นอยา่งไร 

- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท  ได้ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนัคูแ่ขง่ยงัคงผชิญสถานการณ์เชน่เดียวกบับริษัทฯ และบริษัท
บางแหง่ในประเทศจีนก็ถกูปิดและบางแหง่ก็มีกําลงัการผลติลดลง ซึง่สว่นใหญ่มีผลมาจากการลดลงของราคาขายของ
เส้นใยและจากสถานการณ์ตลาดโลกไมดี่นกั 

3.2 บริษัทฯ มีการประหยดัในด้านต้นทนุพลงังานอยา่งไร  
- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท  ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ มีระบบในการใช้พลงังานความร้อนในโรงงานอยา่งรอบคอบ 

ซึง่บริษัทฯ ยงัได้มีการเปลี่ยนมาเป็นหม้อนํา้ท่ีใช้ถา่นหินแทนการใช้นํา้มนั 
 



3.3 บริษัทฯ มีแผนอยา่งไรจากมมุมองของประเทศจีนและปัจจยัอ่ืนๆ 
- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท  ได้ชีแ้จงวา่ ประเทศจีนมีกําลงัการผลติโดยประมาณมากกวา่ร้อยละ 65 ของการ

ผลติเส้นใยทัง้หมด จนกระทัง่เม่ือเร็วๆ นี ้ รัฐบาลจีนได้สนบัสนนุอตุสาหกรรมเส้นใยเรยอนในประเทศจีน เน่ืองมาจาก
กําลงัการผลติสว่นเกินทัง้ในเส้นใยเรยอนและเย่ือกระดาษ ทําให้ราคาเส้นใยเรยอนมีการปรับตวัลดลงและยงัคงอยู่
ภายใต้แรงกดดนั บริษัทฯ มีความพยายามอยา่งตอ่เน่ืองท่ีจะยงัคงอยูใ่นการแขง่ขนัโดยการปรับปรุงประสทิธิภาพการ
ดําเนินงานให้ดีขึน้โดยการปรับปรุงอตัราการบริโภค การลดต้นทนุพลงังาน คณุภาพ ผลผลติ และเพ่ิมยอดขายในเส้นใย
ท่ีเพ่ิมมลูคา่ บริษัทฯ มีความคดิท่ีจะสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหนิแทนการใช้นํา้มนัและไอนํา้ เม่ือเร็วๆ นี ้บริษัทฯ ได้ทํา
การติดตัง้หม้อนํา้ท่ีใช้ถ่านหินเพ่ือลดต้นทนุไอนํา้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ต้นทนุพลงังานในประเทศไทยอยูใ่นระดบัสงูมาก
และจากมมุมองระยะยาวเพ่ือเป็นการลดต้นทนุพลงังาน บริษัทฯ ได้มีการพิจาณาท่ีจะสร้างโรงไฟฟ้า ซึง่จะทําให้ลด
ต้นทนุพลงังานสําหรับบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญัและสอดคล้องในการปรับปรุงผลประกอบการด้านการเงิน ผู้บริหารได้มี
สว่นร่วมกบัชมุชนรอบโรงงานในการชีแ้จงถงึการให้ความสําคญัของการปกป้องสภาพแวดล้อมของโครงการตามท่ีได้
วางแผนไว้ 

4. นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร – ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้
4.1 สถานะการชําระบญัชีใน AFCO เป็นอยา่งไร 

- นายเติมพงษ์ โอปนพงษ์ ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนั AFCO อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการชําระบญัชี และผู้
ชําระบญัชีจะเข้ามาจดัการเร่ืองทรัพย์สนิและหนีส้นิจนถงึขัน้ตอนสดุท้าย เงินทนุสว่นท่ีเหลือถ้ามีก็จะได้มีการเบกิจา่ย
โดยผู้ ชําระบญัชีภายใต้ข้อกําหนด 

4.2  บริษัทฯ มีภาระผกูพนัในระหวา่งการชําระบญัชีของ AFCO รวมถงึการคํา้ประกนัหรือไม ่
-  นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท  ได้ชีแ้จงวา่ ขณะนี ้  AFCO อยูร่ะหวา่งการชําระบญัชี ซึง่บริษัทฯ ได้ทําการตัง้คา่

เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุทัง้หมดร้อยละ 100 แล้วกบัจํานวนเงินลงทนุทัง้หมดนี ้และบริษัทฯ ไมมี่ภาระผกูพนัใดๆใน
ระหวา่งการชําระบญัชีและไมมี่การคํา้ประกนัใดๆ ใน AFCO อีกด้วย   

5. นายสถาพร ผงันิรันดร์ – ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้
 5.1 ในรายงานประจําปี หน้า 94 ทําไมระยะเวลาขายสนิค้า (73 วนั) สงูกวา่ระยะเวลาเก็บหนี ้(42 วนั)  

- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ เย่ือกระดาษเป็นวตัถดุิบหลกัท่ีมีการนําเข้าจากแอฟริกาใต้และประเทศ
แคนาดาท่ีมีระยะเวลาการขนสง่นานเน่ืองจากระยะเวลาของสนิค้าคงคลงัอยูใ่นระดบัสงูในขณะท่ีระยะเวลาเก็บหนีอ้ยู่
ในระดบัปกติ  

5.2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาเส้นใยเรยอน (VSF) กบัราคาฝ้าย (Cotton) 
- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท   ได้ชีแ้จงวา่  ราคาเส้นใยเรยอนมีการเช่ือมโยงในทิศทางเดียวกนักบัราคาฝ้ายและ

โพลีเอสเตอร์  
5.3  ทําไม BJFC ยงัมีผลขาดทนุ ทัง้ท่ีมียอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ 

- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ ถงึแม้วา่ BJFC จะมีปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึน้แตน่ื่องจากราคาเส้นใยท่ี
ลดลง ทําให้ BJFC ยงัคงมีผลขาดทนุสะสม อยา่งไรก็ตามหากสถานการณ์ตลาดดีขึน้และราคาเส้นใยมีการปรับตวั
สงูขึน้ คาดวา่จะทําให้ BJFC มีผลประกอบการท่ีดีขึน้เชน่กนั 

6. นายบาซนัต์ ดกูาร์ – ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ทําไมบริษัทฯ ตดัสนิใจลงทนุร้อยละ 60 ใน AVTB 
- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ การลงทนุนีเ้ป็นหลกัประกนัระยะยาวในการจดัซือ้เย่ือกระดาษในราคาท่ี

แขง่ขนัได้สําหรับบริษัทฯ 
 
 



7. นายสมเกียรติ เลศิศิริสถาพร – ผู้ ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะตอ่บริษัทฯ สรุปได้ดงันี ้
7.1  บริษัทฯ ควรพิจารณาเพ่ิมสดัสว่นการลงทนุใน BJFC มากกวา่ร้อยละ 50 ถ้าคิดวา่ BJFC จะมีผลประกอบการดีขึน้ 
7.2 ในมมุมองของต้นทนุไฟฟ้าท่ีสงูขึน้นัน้ โครงการโรงไฟฟ้าควรมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบรวมถงึการใช้ประโยชน์จากผล

พลอยได้และการขายไฟฟ้าสว่นเกินให้กบัรายอ่ืน  

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไม ่มีผู้ ถือหุ้นการซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558  
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 

2558 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบดลุรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และงบกําไร
ขาดทนุรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีหน้าท่ี 97-193 ซึง่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นวา่เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัทํา
รายละเอียดไว้ในหวัข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้าท่ี 86-87 ในรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุในครัง้นี ้ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่2 รายละเอียดตามท่ีได้กลา่วไปแล้วในวาระท่ี 2 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ โดยสรุปดงันี ้ 
1. นายบาซนัต์ ดกูาร์ – ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอแนะวา่บริษัทฯ ควรจะมีการปรับปรุงเงินสดจากการดําเนินงานและเน้นท่ีผลตอบแทนจาก

การลงทนุ 
2.  นายสถาพร ผงันิรันดร์ – ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ทําไมคา่ตอบแทนของผู้บริหารเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

-  นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ เป็นการเพิ่มขึน้จากจํานวนผู้บริหารจาก 5 คนในปี 2557 เป็น 7 คนในปี 
2558 ตามวิธีการปฏิบตัิ 

3. นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ได้สอบถามในประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้
3.1 ทําไมเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 

- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ เป็นการเพิ่มขึน้จากความต้องการเงินทนุหมนุเวียน 
3.2  ทําไมต้องมีการตัง้เงินสํารองตามกฎหมายและสํารองทัว่ไป 

- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ มีการตัง้สํารองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 10 ของทนุท่ีชําระ
แล้วตาม พรบ.มหาชน ม.116  

- คณุเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้อธิบายเพ่ิมเติมวา่ เงินสํารองทัว่ไปของบริษัทฯ เป็นการตัง้ไว้เพ่ือ
ความมัน่คงของบริษัทฯ ซึง่มาจากกําไรสะสม 

3.3 เหตผุลในการตัง้คา่ใช้จา่ยในการผลติซึง่ไมไ่ด้ถกูปันสว่นในปีก่อน คืออะไร 
- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ เป็นสว่นท่ีเก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยคงท่ีท่ีเกิดขึน้ในชว่งนดัหยดุงานของ

พนกังาน ซึง่ไมไ่ด้มีการดําเนินงานในชว่งนัน้ 
 
 
 
 



3.4  ในรายงานประจําปี หน้า 100 ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศมาจากไหน 
- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท  ได้ชีแ้จงวา่ เกิดจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทร่วมซึง่มีการจดัทําในสกลุเงิน

ตา่งประเทศ 
3.5  ในรายงานประจําปี หน้า 131 อยากทราบรายละเอียดการจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว 

-  นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท  ได้ชีแ้จงวา่ เป็นเงินกู้ ยืมให้แก่ AVTB (บริษัทยอ่ย) โดยรัฐบาลแคนาดาภายใต้
เง่ือนไขและมีกําหนดชําระคืนในชว่งปี 2559 และ 2565 

3.6 ในรายงานประจําปี หน้า 135 รายละเอียดของคา่ใช้จา่ยต้องห้าม ทําไมเพ่ิมขึน้ (ปี 2558 : 42,221 พนับาท - ปี 2557 : 728 
พนับาท) และอตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคลในอตัราร้อยละ 20 และ 26.5 
-  นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท  ได้ชีแ้จงวา่ เป็นคา่ใช้จา่ยบางรายการซึง่ไมส่ามารถนําไปหกัในการคํานวณรายได้ท่ี

ต้องเสียภาษีเงินได้ และอตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 สําหรับบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) และอตัราภาษีเงินได้ร้อย
ละ 26.5 เป็นของบริษัทยอ่ย 

4. นายสมเกียรติ เลศิศิริสถาพร – ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ในรายงานประจําปี หน้า 10 ทําไมบริษัทฯ ลงทนุเป็นหุ้นบริุมสทิธิในบริษัท 
อดิตยา กรุ๊ป เอบี (AGAB) ประเทศสวีเดน 
- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ การลงทนุใน  AGAB เป็นจํานวนเงิน 8 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐฯ (260 ล้านบาท) 

ในรูปของหุ้นบริุมสทิธิเป็นการลงทนุในระยะยาว เป็นหุ้นบริุมสทิธิประเภทไมส่ะสมเงินปันผล มีสทิธิร่วมรับเงินปันผลกบัหุ้น
สามญั สามารถไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และมีสทิธิออกเสียงเทียบเทา่หุ้นสามญั อีกทัง้ยงัมีสทิธิร่วมรับเงินปันผล
ในอตัราร้อยละ 1 ในปีท่ีมีการประกาศจา่ยเงินปันผล 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไม ่มีผู้ ถือหุ้นการซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้ หากมีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบ
ลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ไม ่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ อีก ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุลงมติอนมุตัิงบดลุรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ
งบกําไรขาดทนุรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบดลุรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และงบกําไรขาดทนุรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้  
 เห็นด้วย 162,557,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9998 
 ไมเ่ห็นด้วย  400  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0002 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 
ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินปันผลสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558  

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ 1,357 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีขาดทนุสทุธิ 967 ล้านบาท 
อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 คิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 10.08 ล้านบาท เงินปันผลจา่ยดงักลา่วจะทําการจา่ยในวนัท่ี 19 
สงิหาคม 2558 โดยตดัจา่ยจากกําไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรของบริษัทฯ 

 



ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึง่สรุปได้ดงันี ้
1. นายสธีุ ศรีสกลุชวาลา – ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่นโยบายการจา่ยเงินปันผลในปัจจบุนั และข้อเสนอแนะสําหรับการเปล่ียนแปลง

นโยบายการจา่ยเงินปันผลในปัจจบุนัเป็นการจา่ยท่ีอตัราร้อยละ 20-35 ของกําไรสทุธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เพ่ือประโยชน์
สําหรับผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  
- ประธานท่ีประชมุ ได้ชีแ้จงวา่ นโยบายการจา่ยเงินปันผลในปัจจบุนัได้รับการพิจารณาตามคําขอจากผู้ ถือหุ้น และ

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นสมควรวา่ในปีนี ้ บริษัทฯ จะจา่ยเงินปันผลแม้วา่จะมีผลขาดทนุสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะบริษัท 

2. นายบาซนัต์ ดกูาร์ – ผู้ ถือหุ้น ได้ขอให้บริษัทฯ พิจารณาการกําหนดวนัจา่ยเงินปันผล (XD Date) หลงัวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 

3. ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอแนะวา่ บริษัทฯ ไมค่วรจา่ยเงินปันผลในกรณีท่ีมีผลขาดทนุ และควรนําเงินดงักลา่วนีไ้ปลงทนุเพ่ือเพ่ิม
ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในแงข่องราคาหุ้น  

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไม ่มีผู้ ถือหุ้นการซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้ หากมีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบ
ลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ไม ่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ อีก ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลสําหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิจา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินจํานวน 10.08 ล้านบาท เงินปันผลจา่ยดงักลา่ว
จะทําการจา่ยในวนัท่ี 19 สงิหาคม 2558  โดยตดัจา่ยจากกําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรของบริษัทฯ และนายประสาน สปิานิ  ประธาน
บริษัท เป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการจา่ยเงินปันผลในครัง้นี ้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้  
 เห็นด้วย 162,519,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9758 
 ไมเ่ห็นด้วย  39,330  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0242 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 ซึง่กําหนดวา่ “ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้
กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 
ใน 3 โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้” 

ในปีนี ้บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน คือ (1) นางราชาสรี เบอร์ลา่ - กรรมการ (2) นายประบ ูนา
เรนท์ มาตู้ - กรรมการอิสระ และ (3) นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี - กรรมการ  

บริษัทฯ ยงัไมมี่การจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการนัน้ 
พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึง่หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่ 6 
และประวตัิยอ่และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่ 3 และนิยาม
กรรมการอิสระ ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่5  



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้สามคน คือ (1) นางราชาสรี เบอร์ลา่ 
(2) นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้ และ (3) นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ เน่ืองจาก
กรรมการดงักลา่วเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์อยา่งมากในความสําเร็จอนัตอ่เน่ืองของบริษัทฯ 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึง่สรุปได้ดงันี ้
1. นายชธูนา ติยภมูิ – ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้กลา่ววา่ กรรมการ 3 ทา่น คือ (1) นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ (2) 

นางราชาสรี เบอร์ลา่  และ (3) นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี ซึง่มีถ่ินฐานอยูใ่นตา่งประเทศ แตก่รรมการทา่นท่ี (1) และ (2) ไม่
เคยเข้าร่วมประชมุ ในขณะท่ีนายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี ได้มีการเข้าร่วมประชมุบ้าง 
- ประธานบริษัท ได้กลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ และ นางราชาสรี เบอร์ลา่  ได้มีการให้คําแนะนําท่ีมี

คณุคา่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ผา่นการประชมุอ่ืน  
2. ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอแนะวา่ จํานวนกรรมการควรจะเพิ่มขึน้และกรรมการท่ีสงูอายนุ่าจะมีการเกษียณ และแทนท่ีด้วยกรรมการท่ีมีอายุ

น้อย  

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไม ่มีผู้ ถือหุ้นการซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้ หากมีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบ
ลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ไม ่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ อีก ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิเลือกตัง้กรรมการทัง้สามคนดงักลา่วท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการ
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้

 1.   นางราชาสรี เบอร์ลา่ กรรมการ 
 เห็นด้วย 158,715,523  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  97.6360 
 ไมเ่ห็นด้วย  3,842,856  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  2.3640 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 2.   นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้ กรรมการอิสระ 
 เห็นด้วย 158,715,423  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  97.6360 
 ไมเ่ห็นด้วย  3,842,956  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  2.3640 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 3.   นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี กรรมการ 
 เห็นด้วย 158,715,533  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  97.6360 
 ไมเ่ห็นด้วย  3,842,846  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  2.3640 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 



วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึง่กําหนดวา่ “กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึ
กระทํา คือ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และกําหนดคา่สอบบญัชี”  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และจาก
การพิจารณาจากคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 4501 (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2555) และ/หรือ (2) นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขท่ี 3459 และ/หรือ (3) นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เป็นเงินจํานวน 1,175,000.- บาท 
(สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558: 1,175,000.- บาท) ซึง่ไมร่วมคา่ใช้จา่ยอ่ืน  

ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีของสํานกังานดงักลา่วข้างต้น ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
บคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่งๆ โดยสรุปได้ดงันี ้ 
1. นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี – ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ การตรวจสอบของผู้สอบบญัชีตอ่งบการเงินของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

จะต้องเดินทางไปตา่งประเทศเพ่ือตรวจสอบหรือไม ่และยงัได้สอบถามเกณฑ์การคํานวณการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
- นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั มีหน้าท่ีรับผิดชอบตอ่งบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบมจ.ไทยเรยอน สําหรับบริษัททัง้หมดท่ีบริษัทฯ ไปลงทนุ ก็จะมีผู้สอบบญัชีของบริษัทใน
แตล่ะแหง่ ในสว่นของการด้อยคา่ของสนิทรัพย์เป็นการคํานวณตามเกณฑ์มาตรฐานทางบญัชี สถานะท่ีเกิดขึน้จริงในการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท 

2. นายบาซนัต์ ดกูาร์ – ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอแนะวา่ ขอให้บริษัทฯ เพ่ิมรูปกรรมการและรายช่ือผู้สอบบญัชีของบริษัทร่วมลงในหนงัสือ
เชิญประชมุด้วย 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไม ่มีผู้ ถือหุ้นการซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้ หากมีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบ
ลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ไม ่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ อีก ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบ
บญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ (2) 
นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3459 และ/หรือ (3) นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 
4958 แหง่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เป็นเงินจํานวน 
1,175,000.- บาท ซึง่ไมร่วมคา่ใช้จา่ยอ่ืน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้
 เห็นด้วย 162,558,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9998 
 ไมเ่ห็นด้วย  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 งดออกเสียง  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 



วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานแจ้งวา่ วาระนีกํ้าหนดเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่งๆ 
ดงันัน้ จะไมมี่การนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมมี่การลงมติใดๆ ในวาระนี ้

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึง่สรุปได้ดงันี ้
1. นายสถาพร ผงันิรันดร์ – ผู้ ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะวา่ เร่ืองคา่ตอบแทนของกรรมการควรจะมีการบรรจอุยา่งเหมาะสมในหนงัสือ

เชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  
2. นายชธูนา ติยภมูิ – ตวัแทนสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะดงันี ้

2.1 การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการควรมีการบรรจไุว้ในวาระการประชมุเป็นครัง้ๆ ไป  
2.2 แนะนําหลกัสตูรสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 

Director)  
2.3 เร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption)  

- ประธานท่ีประชมุได้ขอให้เลขานกุารท่ีประชมุได้ชีแ้จง ซึง่เลขานกุารท่ีประชมุได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ  จะพิจารณาดําเนินการ
ตามความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะทัง้หมด ในสว่นของเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตนัน้อยูภ่ายใต้หวัข้อ "ความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม" โดยได้มีการกลา่วไว้ในรายงานประจําปี 

3. นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร – ผู้ ถือหุ้น ได้ขอให้บริษัทฯ แสดงรายละเอียดของต้นทนุขายท่ีสําคญัไว้ในงบการเงินในปีหน้าเป็นต้นไป  

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นการซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานแจ้งวา่ บริษัทฯ จะจดัสง่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 23 นี ้ ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
จะเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.thairayon.com ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

ประธานได้แถลงวา่การประชมุได้ดําเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว และได้ กล ่าวขอบคณุผู้  ถือหุ้ นท่ีได้ สละเวลามาร่วมประชมุใน
วนันี ้ พร้อมทัง้เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน พร้อมจะทําหน้าท่ีอยา่งเต็มความสามารถ เพ่ือ
ผลประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ 

สดุท้ายนี ้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคณุพนกังานของบริษัทฯ ทกุคนท่ีเผชิญกบัความยากลําบากในระหวา่งการนดัหยดุงาน 
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถงึความร่วมมือและการอทุิศตนของพนกังานรวมทัง้การทุม่เทให้กบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ประธานจงึกลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 17.45 น. 
 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................................ประธานท่ีประชมุ 
                      (นายวินยั  สจัเดว) 

                      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 


