
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ครัง้ที่ 22 
ของบริษัท ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) 

 

วันท่ีประชุม : วนัศกุร์ท่ี 25 กรกฎาคม 2557 

สถานท่ีประชุม : ณ ห้องร่วมฤดีบอลลมู ชัน้ 9 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต  เลขท่ี 566 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขต

ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

ประธานท่ีประชุม : นายวนิยั  สจัเดว  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

เลขานุการท่ีประชุม : นางสวุรรณา เฉลิมวฒัน์  เลขานกุารบริษัท 

เร่ิมประชุมเวลา : 15.00 น. 

ผู้เข้าประชุม : มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 54 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 

94 ราย รวมเป็น 148 ราย คดิเป็นจํานวนหุ้น 170,512,001 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 84.58 ของหุ้นท่ี

ออกจําหน่ายและชําระเตม็มลูคา่แล้ว และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุจํานวน 73,836 หุ้น 

ดงันัน้มีจํานวนผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองทัง้หมด 72 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้รับมอบฉันทะจากผู้

ถือหุ้นทัง้หมด 100 ราย รวมเป็น 172 ราย คดิเป็นจํานวนหุ้นทัง้หมด 170,585,837 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 

84.62 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายและชําระเตม็มลูคา่แล้ว 

จงึถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 

เลขานกุารท่ีประชมุกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้เสนอช่ือนายวนิยั 

สจัเดว เป็นประธานในท่ีประชมุ  

ประธานได้เปิดการประชมุโดยกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น รวมทัง้แนะนํากรรมการบริษัทตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. นายวนิยั  สจัเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล กรรมการ 

จากนัน้ประธานได้แนะนํา นายประสาน สิปานิ ในฐานะประธานบริษัท นายประสาน สิปานิ ได้แนะนําทีมผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

1. นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท 

2. นายราม โกปาล อกราวาล  รองประธานอาวโุส (ฝ่ายเทคนิค) 

3. นายซานจีฟ กมุาร คอลล์ รองประธาน (ฝ่ายวศิวกรรม) 

4. นายปราโมท คานเดลวาล ผู้ ช่วยรองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 

5. นายปณิธาน ศรียาง ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์) 

6. นายกมุาเรท มาลิ วเิวคานานดาน ผู้จดัการ (ฝ่ายการตลาด)  

7. นางสวุรรณา เฉลิมวฒัน์ เลขานกุารบริษัท 

 

 

 

 



จากนัน้ ประธานได้แนะนํานายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ์ และนายเมธาสิทธ์ิ กรวชัรวโิรจน์  ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  ซึง่ทํา

หน้าท่ีร่วมชีแ้จงข้อมลูด้านการเงิน และนางสาวปิยะรัตน์ ขนุจิต อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย เข้า

ร่วมประชมุและประเมินคณุภาพการจดัประชมุ และประธานได้แนะนํานายเฉลิมพล สิงห์รัตน์ นกักฎหมายอิสระ ได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้

ด้วย 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชมุ เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึข้อปฏิบตัสํิาหรับการประชมุและวธีิการออกเสียงลงคะแนน

ในแตว่าระการประชมุ ในการลงมติแตล่ะวาระนัน้ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด “ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นเหน็ด้วยตามมติ

ท่ีนําเสนอ  

หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสียง ขัน้ตอนการนบัคะแนนมีดงันี ้ 

1. ก่อนการลงมตใิดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 

2. ประธานจะแจ้งตอ่ท่ีประชมุว่าให้ลงมตใินแตล่ะวาระโดยวธีิเปิดเผย 

3. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแตล่ะวาระได้ โดยใช้บตัรลงคะแนนท่ีได้รับ ณ ตอน

ลงทะเบียน ทัง้นี ้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง 

4. ในแตล่ะวาระหากผู้ ถือหุ้น “ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแตล่ะวาระ ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนท่ี

กรอกเรียบร้อยแล้ว เพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

5. การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบถุงึจํานวนหุ้นท่ีลงมตเิห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด

ออกเสียง  

6. หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเหน็หรือข้อซกัถาม ขอให้ยกมือขึน้ และขอความกรุณาแถลงตอ่ท่ี

ประชมุด้วยว่า เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือใด แล้วจงึเสนอความคดิเหน็หรือคําถาม 

เม่ือผู้ ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามท่ีกล่าวข้างต้น จากนัน้

ประธานจงึเร่ิมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระท่ี 1 พจิารณาอนุมัตริายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 21 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2556 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัริายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 21 เม่ือวนัท่ี 25 

กรกฎาคม 2556 ซึง่ได้เปิดเผยไว้ในหน้าท่ี 10-25 รายงานการประชมุฉบบัดงักล่าวได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้

นีแ้ล้ว ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลําดบัที ่1  

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่งๆ โดยสรุปได้ดงันี ้ 

- ผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะวา่ รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีควรกล่าวคําวา่ “ผู้ ถือหุ้น” เทา่นัน้ แทนคําว่า “ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่”และ

ผู้ ถือหุ้นอีกท่าน - นายบาซนัต์ ดกูาร์ได้เสนอแนะว่า รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีควรจดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นภายใน 14 วนั

นบัจากวนัท่ีประชมุ 

- ประธานได้ชีแ้จงว่าบริษัทฯ จะนําส่งรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปีให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันบั

จากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ภายใต้หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไม่ มีผู้ ถือหุ้นการซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาลงมตอินมุตัริายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 21 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2556 

 

 



ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัริายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 21 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก

ฉนัท์ ดงัตอ่ไปนี ้  

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง 170,519,604 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100.00 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง - เสียง คดิเป็นร้อยละ  - 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คดิเป็นร้อยละ  -  

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ได้ปรากฎในหวัข้อ “รายงาน

คณะกรรมการตอ่ผู้ ถือหุ้น” ในหน้าท่ี 6-11 และในหวัข้ออ่ืนของรายงานประจําปี ซึง่ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้

นี ้ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาด้วยลําดบัที ่2  

ประธานได้ขอให้ นายประสาน สิปานิ สรุปผลการดําเนินงานและจดุเด่นทางการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557  ของบริษัทฯ ตอ่ท่ี

ประชมุ    

นายประสาน สิปานิ ได้สรุปผลการดําเนินงานและจดุเดน่ทางการเงินโดยรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

สรุปผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 

1. การผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีปริมาณการผลิตทัง้สิน้ 78,939 ตนั ลดลงร้อยละ 41 เม่ือเทียบ

กบัปีก่อนมีการผลิตจํานวน 134,210 ตนั สาเหตเุน่ืองมาจากการปิดโรงงานในระหว่างการนดัหยดุงาน  

2. ปริมาณการขายเส้นใยเรยอนทัง้หมด (VSF) คดิเป็น 78,580 ตนั ลดลงร้อยละ 42 เม่ือเทียบกบัปีก่อนมีปริมาณการขายจํานวน 

135,026 ตนั ปริมาณขายส่งออกลดลงร้อยละ 44 จาก 112,197 ตนั เป็น 62,542 ตนั ในขณะท่ีปริมาณขายในประเทศลดลงร้อยละ 30 

จาก 22,829 ตนั เป็น 16,038 ตนั เน่ืองมาจากการปิดโรงงานในระหว่างการนดัหยดุงาน 

3. รายได้รวมของบริษัทฯ จํานวน 5,406 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนจํานวน 10,165 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47 จากปีก่อน เน่ืองมาจาก

การปิดโรงงานในระหว่างการนดัหยุดงาน 

4. ต้นทนุขายลดลงร้อยละ 41 จากยอดขายและปริมาณการผลิตท่ีลดลง เน่ืองมาจากการปิดโรงงานในระหว่างการนดัหยดุงาน 

5. คา่ใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอ่ืนๆ ลดลงร้อยละ 18 เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง 

6. บริษัทฯ ได้บนัทกึคา่ใช้จ่ายจํานวน 240 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายการผลิตซึง่ไม่ได้ถูกจดัสรรท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการปิดโรงงาน 

7. บริษัทฯ ได้บนัทกึคา่เผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุในบริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ จํากดั (AFCO) จํานวน 197 ล้านบาท (คดิเป็นร้อย

ละ 74 ของมลูคา่เงินลงทนุ) ในระหวา่งปี  

8. บริษัทฯ มีกําไร (ขาดทนุ) สทุธิหลงัภาษีเงินได้จํานวน (570) ล้านบาท ลดลงร้อยละ 190 เน่ืองมาจากปริมาณขายลดลงร้อยละ 42 จาก

การปิดโรงงานในระหว่างการนดัหยุดงาน และจากราคาขายท่ีลดลงร้อยละ 14 

9. ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจํานวน 215 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนจํานวน 24 ล้าน

บาท เน่ืองมาจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของบริษัทร่วมบางแหง่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิรวมจํานวน (967) ล้านบาท 

เม่ือเทียบกบัปีก่อนมีกําไรสทุธิ 75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1387 เน่ืองมาจากผลขาดทนุในบริษัทย่อย – AVTB จํานวน (611) ล้านบาท 

และลดลงจากยอดขายและมลูค่าขายของ VSF 

10. บริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ (AVTB) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานเตม็ปีเป็นปีแรก 

 

 

 



นายประสาน สิปานิ ยงัได้สรุปประเดน็สําคญัของและความท้าทายของบริษัทฯ ดงันี ้

- อตัรากําไรขัน้ต้นยงัคงอยู่ภายใต้ความกดดนัในระยะอนัใกล้นี ้เน่ืองจากกําลงัการผลิตส่วนเกินในประเทศจีนและนโยบายฝ้ายของ

จีน 

- ตลาดในประเทศท่ีมีขนาดเล็กและการหดตวั 

- ข้อจํากดัในการขยายตวัในอนาคตเน่ืองมาจากความไม่พร้อมในพืน้ท่ี 

- ต้นทนุพลงังานท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากราคาไฟฟ้าท่ีปรับตวัสงูขึน้ 

- ต้นทนุแรงงานท่ีเพิ่มขึน้ 

- ราคาการนําเข้าท่ีสงูขึน้ ส่วนใหญ่มาจากก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟด์ (CS2) และโซดาไฟ 

นอกจากนี ้นายประสาน สิปานิ ยงัได้กล่าวถงึความคิดริเร่ิมในการปรับปรุงประสิทธิภาพผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้ 

- การบริหารจดัการต้นทนุท่ีดีขึน้จากการเพิ่มความสามารถในการใช้ไอนํา้จากแหล่งท่ีมีต้นทนุตํ่ากวา่ ปรับปรุงอตัราส่วนการใช้งาน

และการผลิต และการประหยดัต้นทนุในการจดัซือ้และในส่วนพืน้ท่ีอ่ืนๆ  

- การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมโดยแผนการฟืน้ฟสูภาพในโครงการก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟด์ (CS2) 

- การเพิ่มมลูคา่ของสินค้าสําหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัรากําไรท่ีสงูขึน้ 

จากนัน้ ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ โดยสรุปดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้น – นายชยัวฒัน์ บดัติยา ได้สอบถามเก่ียวกบัการเลิกกิจการและการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ 

จํากดั (AFCO) และผลประกอบการของบริษัท ย่อย – บริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ (AVTB) ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนได้สอบถามเก่ียวกบัความ

ช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลในบริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ (AVTB) 

2. ผู้ ถือหุ้น - นายสริุยน จิตราพนัธุ์ ได้สอบถามเก่ียวกบับริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ จํากดั (AFCO) เร่ืองการชําระบญัชีและผลกระทบ

ในงบการเงินของบริษัทฯ และสอบถามวา่ บริษัทฯ คาดวา่ยงัมีผลขาดทนุดงักล่าวในอนาคตอนัใกล้อีกหรือไม่ และสอบถามเพิ่มเตมิ

เก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัท เบอร์ล่า จิงเวย์่ ไฟเบอร์ จํากดั (BJFC) 

- ผู้บริหารได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้รับรู้การด้อยคา่ของเงินลงทนุจํานวน 197 ล้านบาท (เป็นสดัส่วนร้อยละ 74 ของเงินลงทนุทัง้หมด

ในบริษัท อเลก็ซานเดรีย ไฟเบอร์ จํากดั (AFCO) จากจํานวน 267 ล้านบาท ตามมลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557) ใน

งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ตอ่มาผู้ ถือหุ้นของบริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร์ จํากดั (AFCO) ได้จดัประชมุ

ขึน้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2557 และได้มีมตอินมุตักิารชําระบญัชีของบริษัทดงักล่าว ผลกระทบจากผลขาดทนุท่ีเกิดขึน้อนั

เน่ืองมาจากการชําระบญัชีจะเป็นท่ีทราบกนัในอนาคตและจะปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ เม่ือเกิดรายการนีข้ึน้ 

-  บริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ (AVTB) ได้มีการดําเนินงานเตม็ปีเป็นปีแรกในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทย่อย

สามารถท่ีจะลดต้นทนุผนัแปรตอ่ตนัของเย่ือสําหรับทํากระดาษเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตามผลการดําเนินงานยงัคง

ได้รับผลกระทบอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ตลาดท่ีไม่คอ่ยดีนกัของเย่ือสําหรับทํากระดาษ ในระหว่างปี บริษัทย่อย - AVTB ได้รับ

ความช่วยเหลือทางการเงินจํานวน 5 ล้านเหรียญแคนาดา (ประมาณ 153 ล้านบาท) ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล 

- บริษัท เบอร์ล่า จิงเวย์่ ไฟเบอร์ จํากดั (BJFC) ได้มีการปรับปรุงอย่างมีนยัสําคญัในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา สําหรับการดําเนินงานใน

แง่ของการลดต้นทนุการผลิตและคณุภาพ อย่างไรก็ตาม ในปีนีส้่วนแบง่ขาดทนุตามวธีิส่วนได้เสียได้เพิ่มขึน้เล็กน้อยเป็นจํานวน 

287 ล้านบาท จาก 272 ล้านบาทของปีท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้กําไรท่ีลดลง 

3. ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ ปริมาณการผลิตท่ีตํ่า ราคาขายไม่ควรจะลดลง และสอบถามวา่บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทํางานในอนาคตอนัใกล้อย่างไร  

4. ผู้ ถือหุ้น – นายสริุยน จิตราพนัธุ์ สอบถามวา่ บริษัทฯ มีวธีิท่ีจะแข่งขนักบัคูแ่ข่งอ่ืนๆ อย่างไร และวธีิการท่ีบริษัทฯ จะบริหารจดัการใน

สินทรัพย์ซึง่พิจารณาจากมลูคา่ตามบญัชีท่ีสงูขึน้ 

 

 



5. ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเก่ียวกบัราคาเส้นใยเรยอน (VSF) ในปัจจบุนั ต้นทนุคา่ใช้จ่ายของการผลิตสําหรับพลงังาน ราคาเย่ือกระดาษ

แนวโน้มธุรกิจในอนาคต ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และแผนงานของบริษัทฯ ท่ีจะแข่งขนักบัผู้ ค้ารายอ่ืนๆ ท่ีสําคญั  

-  ผู้บริหารได้ชีแ้จงวา่ การผลิตท่ีลดลงเกิดจากการปิดโรงงานในช่วงระหวา่งการนดัหยดุงาน ในขณะท่ีราคาขายเส้นใยเรยอนขึน้อยู่

กบัปัจจยัตลาด ราคาเส้นใยเรยอน (VSF) ปัจจุบนัอยู่ท่ีประมาณ 1.60 ดอลล่ารสหรัฐฯตอ่กิโลกรัม ราคาเย่ือกระดาษจะเช่ือมโยง

กบัดชันีตลาด ต้นทนุพลงังานอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 13 ของต้นทนุการผลิตรวม กลยทุธ์ในระยะยาวของบริษัทฯ จะยงัคงอยู่กบั

การแข่งขนัและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานโดยมุ่งเน้นการผลิต การลดคา่ใช้จ่าย และเพิ่มส่วนแบง่ตลาดของเส้นใย

พิเศษ แตใ่นปัจจบุนัธุรกิจเส้นใยเรยอน (VSF) ยงัคงอยู่ในช่วงขาลง ส่วนใหญ่มาจากกําลงัการผลิตส่วนเกินในประเทศจีน 

6. ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ ในมมุมองของเงินทนุสํารองท่ีสงูขึน้ของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ สามารถท่ีจะนํามาจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีสงูขึน้ท่ี 

10-20 บาทตอ่หุ้นได้หรือไม่ นอกจากนี ้บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการท่ีดนิให้ดีขึน้สําหรับผลตอบแทนท่ีสูงขึน้ได้หรือไม่  

- ผู้บริหารได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ จําเป็นต้องพิจารณาปัจจยัทัง้หมดก่อนท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีสงูขึน้ 

7. ผู้ ถือหุ้น – นายสืบศกัดิ ์ พิภพมงคล ได้แสดงความกงัวลเก่ียวกบัระยะเวลาท่ียาวนานของการนดัหยดุงานของสหภาพแรงงาน และ

สอบถามว่ามีการบริหารจดัการอย่างไรในทกุขัน้ตอนท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ นอกจากนีย้งัได้สอบถามเก่ียวกบัสถานะของ

ข้อตกลงการนดัหยดุงานของสหภาพแรงงาน ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนก็ได้สอบถามเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัและขัน้ตอนท่ีบริษัทฯ จะหลีกเล่ียง

เหตกุารณ์ดงักล่าวท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้อีกของการนดัหยดุงานเช่นนี ้ 

- ผู้บริหารได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามท่ีมีและเป็นไปได้ทัง้หมดและมาตรการเพ่ือหลีกเล่ียงการนดัหยดุงานดงักล่าว 

การเจรจาตอ่รองกบัสหภาพแรงงานได้เร่ิมขึน้เป็นระยะเวลาเกือบ 4 เดือนก่อนท่ีจะมีการนดัหยดุงาน และการตอ่อายขุองสญัญา

จะมีระยะเวลา 3 ปี ความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดั รวมทัง้หน่วยงานราชการ กรมแรงงานกลางจากกระทรวง

แรงงานได้เข้ามาช่วยไกล่เกล่ียในเวลาดงักล่าวในการแก้ไขปัญหานี ้ บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั

พนกังานมาแป็นระยะเวลากวา่ 36 ปีของการดําเนินงาน และไม่เคยมีสถานการณ์การนดัหยดุงานเช่นนีเ้ลย สภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจเส้นใยเรยอน (VSF) ในปัจจุบนัได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัเน่ืองจากกําลงัการผลิตขนาดใหญ่ในประเทศจีน ดงันัน้จงึ

กลายมาเป็นความจําเป็นสําหรับบริษัทฯ ท่ีจะมีการปรับเปล่ียนการให้โบนสัคงท่ีมาเป็นการประกนัโบนสัคงท่ีขัน้ตํ่าและโบนสั

เพิ่มเตมิท่ีเช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ข้อตกลงปัจจบุนัมีระยะเวลา 3 ปี บริษัทฯ ได้ทําการปรับปรุงข้อตกลงกบั

พนกังานและมีการส่งเสริมความสมัพนัธ์ความสามคัคีอนัดีตอ่พนกังาน  

8. ผู้ ถือหุ้น – นายสริุยน จิตราพนัธุ์ ขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงเก่ียวกบัความคืบหน้าในพืน้ท่ีสีเขียว  

- ผู้บริหารได้ชีแ้จงวา่ ขณะนีบ้ริษัทฯ และบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั (มหาชน) ท่ีโรงงานได้ถูกกําหนดตามพืน้ท่ีสีเขียวในแผน

ร่างกฎหมายผงัเมืองของจงัหวดัอา่งทอง บริษัทฯ ได้เข้าไปทําความเข้าใจกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้สภาอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย กรมการผงัเมือง และองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ส่วนความคืบหน้าของการหารือเป็นท่ีน่าพอใจ บริษัทฯ คาดว่าจะ

ได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานดงักล่าวสําหรับการแก้ไขท่ีเหมาะสมในร่างกฎหมาย เพ่ือให้แน่ใจว่าการดําเนินงานของบริษัทฯ 

จะไม่ได้รับผลกระทบในอนาคต 

9. ผู้ ถือหุ้น – นายธารา ชลปราณี ได้ขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงเก่ียวกบัตวัเลขของบริษัท อดติยากรุ๊ป เอบี (AGAB) ประเทศสวีเดน ในหน้า 158-

159 ของรายงานประจําปี บริษัท อดติยากรุ๊ป เอบี (AGAB) มีทนุชําระแล้วเพียง 0.05 ล้านโครนาสวีเดน (ประมาณ 1 ล้านบาท) 

ในขณะท่ีเงินลงทนุของบริษัทฯ แสดงเป็นจํานวน 1,824 ล้านบาท นอกจากนีเ้ม่ือเทียบกบัทนุชําระแล้วจํานวน 0.50 ล้านโครนาสวีเดน 

(ประมาณ 1 ล้านบาท) สินทรัพย์อยู่ท่ี 14,342 ล้านบาท และหนีส้ินอยู่ท่ี 8,938 ล้านบาท ดงัปรากฏในงบดลุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

 

 

 

 

 



- ผู้บริหารได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้ลงทนุเป็นมลูค่าหุ้นในบริษัท อดติยา โฮลดิง้ เอบี (AHAB) เป็นจํานวน 1,824 ล้านบาท ซึง่ได้เข้าซือ้

หุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อดติยากรุ๊ป เอบี (ABAG) ท่ีมีส่วนของทนุ 0.50 ล้านโครนาสวีเดน (ประมาณ 1 ล้านบาท) ในปี 2554 

ตอ่มาในช่วงปีเดียวกนันี ้บริษัท อดิตยา โฮลดิง้ เอบี (AHAB) ได้ควบรวมธุรกิจกบับริษัทย่อย คือ บริษัท อดติยากรุ๊ป เอบี (AGAB) 

ซึง่ทําให้เกิดการสิน้สดุสภาพของบริษัท อดติยา โฮลดิง้ เอบี (AHAB) ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท อดติยา โฮลดิง้ 

เอบี (AHAB)  กลายมาเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีขนาดเดียวกนัในบริษัท อดติยากรุ๊ป เอบี (AGAB)  และการลงทนุของบริษัทฯ เป็นส่วนของ

ทนุในบริษัท อดติยา โฮลดิง้ เอบี (AHAB) จะแสดงเป็นทนุสํารองในงบการเงินของบริษัท อดติยากรุ๊ป เอบี  

10. ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเก่ียวกบัหนีส้ินจากสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า (หน้า 108-109) และต้นทนุขายท่ีสงูขึน้ และ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น (หน้า 110-111) 

- ผู้บริหารได้ชีแ้จงวา่ หนีส้ินจากสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามาจากสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2014 ต้นทนุขายท่ีสงูขึน้ สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากการรวมงบการเงินในต้นทนุขายของบริษัทย่อย องค์ประกอบ

อ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้นเกิดจากกําไรหรือขาดทนุจากเงินลงทนุในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง (GDR) 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทร่วมในตา่งประเทศ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ อีก ประธานจงึขอให ท่ีประชมุลงมตรัิบทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตรัิบทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ดงัตอ่ไปนี ้  

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบด้วยคะแนนเสียง 170,566,137 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.9884 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง - เสียง คดิเป็นร้อยละ  - 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 19,700 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0116 

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตังิบดลุรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และงบกําไรขาดทนุรวม

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีหน้าท่ี 106-199 ซึง่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเหน็วา่เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัทํารายละเอียดไว้ใน

หวัข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้าท่ี 90-91 ในรายงานประจําปีท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ดงั

ปรากฎในส่ิงทีส่่งมาด้วยลําดบัที ่2 รายละเอียดตามท่ีได้กล่าวไปแล้วในวาระท่ี 2 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไม่ มีผู้ ถือหุ้นการซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุลงมตอินมุตังิบดลุรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และงบกําไรขาดทนุรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

 

 

 

 

 



ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตอินมุตังิบดลุรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และงบกําไรขาดทนุรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้  

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง 170,511,609 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.9565 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอ่นมุตัด้ิวยคะแนนเสียง 54,428 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0319 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 19,800 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0116 

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557  

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ 967 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีการปรับปรุงใหม่ มีกําไรสทุธิ 75 ล้าน

บาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัจ่ิายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 คดิเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 40.32 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดงักล่าวจะทําการจ่ายในวนัท่ี 19 สิงหาคม 

2557 โดยตดัจ่ายจากกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรของบริษัทฯ 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึง่สรุปได้ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นตวัแทนจากชมรมผู้ ถือหุ้นไทย – นายฮัง่ใช้ อคัควสัสกลุ ได้ให้ข้อเสนอแนะดงันี ้  

- คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครัง้ตอ่ไป 

- บริษัทฯ ไม่ควรทําการปิดสมดุทะเบียนในครัง้เดียวเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (XD) แตค่วรปิดสมดุทะเบียนหลงัจากวนัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา 

2. ผู้ ถือหุ้น - นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ได้สอบถามเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายในการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล 

(XD) และสอบถามตอ่ไปว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในปีนีห้รือไม่ในกรณีท่ีมีผลขาดทนุ ผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะวา่บริษัทฯ ควรจ่ายเงิน

ปันผลจากงบการเงินรวม 

- ผู้บริหารได้ชีแ้จงวา่ ค่าใช้จ่ายในการปิดสมดุทะเบียนจะอยู่ท่ีประมาณ 20,000-30,000 บาท ในกรณีท่ีมีผลขาดทนุในปีท่ีผ่านมา 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสถานการณ์โดยรวมของบริษัทฯ และได้อธิบายเพ่ิมเตมิว่า

ปัจจบุนันโยบายการจ่ายเงินปันผลนัน้พิจารณาจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการตามความเหมาะสม และคณะกรรมการอาจ

พิจารณาเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเปล่ียนแปลงนโยบายในอนาคตเพ่ือรักษาผลประโยชน์โดยรวมของผู้ มีส่วนได้เสียทัง้หมด 

ไม่ มีผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ อีก ประธานจึงขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาลงมตอินมุตักิารจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัจ่ิายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจํานวน 40.32 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดงักล่าวจะทํา

การจ่ายในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2557  โดยตดัจ่ายจากกําไรสะสมท่ียงัไม่ไดจดัสรรของบริษัทฯ   และได้มีมตอินมุตัใิห้นายประสาน สิปานิ  

ประธานบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการจ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้  

  

 

 

 

 

 

 

 



 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง 170,511,609 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.9565 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอ่นมุตัด้ิวยคะแนนเสียง 54,428 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0319 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 19,800 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0116 

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 ซึง่กําหนดวา่ “ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการ

ออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 โดย

กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้” 

ในปีนี ้บริษัทฯ มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน คือ (1) นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย– กรรมการอิสระ (2) นาย

วนิยั สจัเดว– กรรมการอิสระ และ (3) นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล– กรรมการ  

บริษัทฯ ยงัไม่มีการจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการนัน้ 

พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึง่หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ ดงัปรากฎในสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 6 และ

ประวตัย่ิอและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท ดงัปรากฎในสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 3 และนิยามกรรมการอิสระ 

ดงัปรากฎในสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 5  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการทัง้สามคน คือ (1) นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนั

ซาเรีย  (2) นายวนิยั สจัเดว และ (3) นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากกรรมการ

ดงักล่าวเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์อย่างมากในความสําเร็จอนัตอ่เน่ืองของบริษัทฯ 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่มีนายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะวา่ บริษัทฯ ควร

เปิดเผยคา่ตอบแทนกรรมการไว้ในวาระนีด้้วย 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ อีก ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาลงมตเิลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัเิลือกตัง้กรรมการทัง้สามคนดงักล่าวท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่ไปอีก

วาระหนึง่ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้

 1.   นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง 170,565,937 เสียง คดิเป็นร้อยละ  98.9883 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอ่นมุตัด้ิวยคะแนนเสียง 100 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0001 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 19,800 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0116 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.   นายวนิยั สจัเดว กรรมการอิสระ 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง 170,565,937 เสียง คดิเป็นร้อยละ  98.9883 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง 100 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0001 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 19,800 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0116 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 3.   นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล กรรมการ 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง 167,366,037 เสียง คดิเป็นร้อยละ  98.1125 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง 3,200,100 เสียง คดิเป็นร้อยละ  1.8759 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 19,700 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0116 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 6 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองด้วยคณะกรรมการตรวจสอบชดุปัจจบุนัจะครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งในวนัท่ี 30 มกราคม 2558 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ีสําคญัในการให้ความช่วยเหลือและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัท ในด้านการจดัการ การ

สอบทานงบการเงิน และการควบคมุภายใน ตลอดจนการปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ

สํานกังาน ก.ล.ต. 

บริษัทฯ ยงัไม่มีการจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาคดัเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

พิจารณาจากคณุสมบตั ิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ และมีความเห็นว่ากรรมการตรวจสอบดงักล่าวสมควรได้รับการแตง่ตัง้

กลบัเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอีก

วาระหนึง่ โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 (1)  นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 (2)  นายวินยั สจัเดว กรรมการตรวจสอบ 

 (3)  นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน กรรมการตรวจสอบ  

รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัคิณะกรรมการตรวจสอบ ดงัปรากฎในสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 4 และขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ดงัปรากฎในรายงานประจําปี หวัข้อ “โครงสร้างการจดัการ” 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไม่ มีผู้ ถือหุ้นการซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมตแิตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล  

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบทัง้สามคนดงักล่าวกลบัเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้

 1.   นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง 170,566,037 เสียง คดิเป็นร้อยละ  98.9884 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง - เสียง คดิเป็นร้อยละ  - 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 19,800 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0116 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 



 2.   นายวนิยั สจัเดว กรรมการตรวจสอบ 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง 170,566,037 เสียง คดิเป็นร้อยละ  98.9884 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง - เสียง คดิเป็นร้อยละ  - 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 19,800 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0116 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 3.   นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน กรรมการตรวจสอบ 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง 170,566,037 เสียง คดิเป็นร้อยละ  98.9884 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง - เสียง คดิเป็นร้อยละ  - 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 19,800 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0116 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึง่กําหนดวา่ “กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํา คือ 

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าสอบบญัชี”  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการ

พิจารณาจากคณุสมบตัขิองผู้สอบบญัชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้ (1) นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

เลขท่ี 4501 (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2555) และ/หรือ (2) นางสาวทพิวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3459 

และ/หรือ (3) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เป็นเงินจํานวน 1,175,000.- บาท (สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

มีนาคม 2557: 1,100,000.- บาท) ซึง่ไม่รวมคา่ใช้จ่ายอ่ืน  

ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีของสํานกังานดงักล่าวข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคล

ดงักล่าวแตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่งๆ โดยสรุปได้ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นตวัแทนจากชมรมผู้ ถือหุ้นไทย - นายฮัง่ใช้ อคัควสัสกลุ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรแสดงคา่ตอบแทนของผู้สอบ

บญัชีในรอบสามปีท่ีผ่านมาเพ่ือเปรียบเทียบ และสอบถามวา่ทําไมมีการเพิ่มคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีในขณะท่ีบริษัทฯ มีผลขาดทนุ 

ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ ยงัได้ให้ความเหน็วา่ค่าตอบแทนควรอยู่ในระดบัเท่าเดมิในเม่ือยงัมีผลขาดทนุอยู่ 

2. ผู้ ถือหุ้น - นายบาซนัต์ ดกูาร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะวา่ ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรจะช่วยลดคา่ใช้จ่ายของคา่ตอบแทน

ผู้สอบบญัชีและปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้สอบบญัชี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ผู้ ถือหุ้น - นายสริุยน จิตราพนัธุ์ ได้สอบถามว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีจํานวน 1,175,000.- บาท รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนอีกหรือไม่ 

- ผู้บริหารและผู้สอบบญัชีได้ชีแ้จงวา่ คา่สอบบญัชีไม่ได้เช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ การเพิ่มขึน้ของคา่สอบบญัชีควร

จะเพิ่มขึน้ตัง้แตปี่ท่ีแล้ว เน่ืองจากภาระงานท่ีเพิ่มขึน้ในการตรวจสอบบญัชีของงบการเงินรวม ซึง่ตามข้อเท็จจริงแล้ว ค่าสอบบญัชี

สําหรับท่ีสองปีผ่านมาไม่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ท่ี 1,100,000.- บาท  ดงันัน้การพิจารณาเพิ่มขึน้จํานวน 75,000.- บาทจากปีท่ีแล้ว

เป็นราคาท่ีสมเหตสุมผลแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากค่าพาหนะ ค่าเดนิทาง และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ในระหวา่ง

ปี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินเป็นจํานวน 128,659.- บาท ซึง่เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ไม่ มีผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ อีก ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุลงมตอินมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เป็นเงินจํานวน 1,175,000.- บาท ซึง่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้ (1) นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ (2) 

นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3459 และ/หรือ (3) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958  

แหง่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และอนมุตัคิา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เป็นเงินจํานวน 1,175,000.- 

บาท ซึง่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง 170,565,109 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.9880 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนมุตัด้ิวยคะแนนเสียง 728 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0004 

 ผู้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 19,700 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.0116 

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานแจ้งว่า วาระนีกํ้าหนดเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่งๆ ดงันัน้ 

จะไม่มีการนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัแิละจะไม่มีการลงมตใิดๆ ในวาระนี ้

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึง่สรุปได้ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นตวัแทนจากชมรมผู้ ถือหุ้นไทย – นายฮัง่ใช้ อคัควสัสกลุ ได้แสดงความช่ืนชมว่ารายงานประจําปีของบริษัทฯ ในปีนีด้ดูีและ

เป็นท่ีน่าพอใจทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นเปิดเผยรายละเอียดท่ีจําเป็นทัง้หมดและรายงานการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เสนอการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นยงัเสนอแนะว่าการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในอนาคตควรจะเร่ิมประชมุในเวลา 14.00 น. จะได้มีเวลามากพอสําหรับช่วงถามตอบ (Q&A) และการชีแ้จง

ตา่งๆ จากบริษัทฯ นอกจากนี ้ ผู้ ถือหุ้นยงัเสนอแนะตอ่ไปว่า บริษัทฯ ควรจะเปล่ียนเป็นพลงังานแสงอาทติย์เพ่ือลดต้นทนุ เพ่ือให้

คณะกรรมการไว้พิจารณา 

2. นางสาวปิยะรัตน์ ขนุจิต ซึง่เป็นตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัแผนการตอ่ต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่และมาตรการของบริษัทฯ ในประเดน็ดงักล่าว  

- ผู้บริหารได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ มีการตรวจสอบเทา่ท่ีจําเป็นเพ่ือให้แน่ใจวา่ไม่มีการทจุริตคอร์รัปชัน่เกิดขึน้ในการดําเนินงานของ

บริษัทฯ  

 

 

 

 

 

 

 



3. ผู้ ถือหุ้น - นายสริุยน จิตราพนัธุ์ ได้สอบถามเก่ียวกบัวสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ พร้อมกบัแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ  

- ผู้บริหารได้ชีแ้จงวา่ วสิยัทศัน์ของบริษัทฯ คือการเป็นผู้ นําระดบัโลกในอตุสาหกรรมเส้นใยเซลลโูลส บริษัทฯ จะทําตามขัน้ตอน

ตา่งๆในการปรับปรุงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นการซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจดัส่งรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 22 นี ้ ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และจะ

เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.thairayon.com ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

ประธานได้แถลงวา่การประชมุได้ดําเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว และได้ กล่ าวขอบคณุผู้  ถือหุ้ นท่ีได้ สละเวลามาร่วมประชมุในวนันี ้

พร้อมทัง้เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน พร้อมจะทําหน้าท่ีอย่างเตม็ความสามารถ เพ่ือผลประโยชน์

สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ 

สดุท้ายนี ้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคณุพนกังานของบริษัทฯ ทกุคนท่ีเผชิญกบัความยากลําบากในระหวา่งการนดัหยุดงาน 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถงึความร่วมมือและการอทุศิตนของพนกังานรวมทัง้การทุม่เทให้กบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ประธานถามว่า มีผู้ ถือหุ้นจะซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีกหรือไม่ ปรากฎวา่ไม่ มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  

ประธานจงึกล่าวปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 18.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ......................................................................ประธานท่ีประชุม 

                      (นายวนิยั  สจัเดว) 

                      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

http://www.thairayon.com/

