
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ครัง้ที่ 24 
ของบริษัท ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) 

 

วันที่ประชุม : วนัจนัทร์ท่ี 25 กรกฎาคม 2559 
สถานที่ประชุม : ณ ห้องเพลนิจิต ชัน้ F โรงแรมแกรนด์เซน็เตอร์พอยต์ เพลนิจิต เลขท่ี 100 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี 

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
ประธานที่ประชุม : นายวินยั  สจัเดว  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
เลขานุการที่ประชุม : นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์  เลขานกุารบริษัท 

เร่ิมประชุมเวลา : 14.00 น. 
ผู้เข้าประชุม : มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 88 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือ

หุ้นจํานวน 75 ราย รวมเป็น 163 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 160,114,625 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

79.42 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายและชําระเตม็มลูคา่แล้ว และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหวา่งการ
ประชมุจํานวน 79,811 หุ้น ดงันัน้มีจํานวนผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองทัง้หมด 96 ราย และ
ผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 76 ราย รวมเป็น 172 ราย คิดเป็นจํานวน

หุ้นทัง้หมด 160,194,436 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.46 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายและชําระเต็ม
มลูคา่แล้ว 

จงึถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 

เลขานกุารท่ีประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น นายวินยั สจัเดว กรรมการอิสระได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากนายกมุาร มงักาลมั 
เบอร์ลา่ ประธานกรรมการบริษัทไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 34 “ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ถ้าไม่มี
ประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชมุ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า

รองประธานกรรมการไมมี่หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลือกตัง้ผู้ ถือห้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็น
ประธาน” ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ ไมมี่ผู้ ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ ดงันัน้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบั ผมขอให้ท่ีประชมุ
เสนอช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือเป็นประธานท่ีประชมุ  

นายชยัวฒัน์ บตัติยา ในฐานะผู้ ถือหุ้น ได้ขอเสนอช่ือคณุวินยั สจัเดว ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเป็นประธานในท่ีประชมุ และหลงัจาก
เสนอช่ือดงักลา่ว ไมมี่ผู้ ถือหุ้นคนใดคดัค้านการเสนอช่ือคณุวินยั สจัเดว เป็นประธานท่ีประชมุ และมีมติเหน็ชอบให้นายวินยั
เป็นประธานท่ีประชมุ นายวินยัได้แจ้งผลการคดัเลือกประธานท่ีประชมุให้ท่ีประชมุรับทราบมติท่ีประชมุ 

 

 

 

 



ประธานได้เปิดการประชมุโดยกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น รวมทัง้แนะนํากรรมการบริษัทตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้
1. นายวินยั  สจัเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล กรรมการ 

รายช่ือกรรมการท่ีไมเ่ข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น มีดงันี ้
1. นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ ประธานกรรมการบริษัท 

2. นางราชาสรี เบอร์ลา่ กรรมการ 
3. นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี กรรมการ 
4. นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

จากนัน้ประธานได้แนะนํา นายประสาน สปิานิ ในฐานะประธานบริษัท นายประสาน สปิานิ ได้แนะนําทีมผู้บริหารท่ีเข้าร่วม
ประชมุ ดงันี ้ 

1. ดร. บีร์ กาปร์ู ประธานบริหารกลุม่ 
2. นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท 
3. นายปราโมท คานเดลวาล รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 

4. นายอาชิช มาเฮชวาร่ี ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายผลิต) 
5. นางมยรีุ ดิฐภกัดีชล ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์) 
6. นายปณิธาน ศรียางค์ ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์)  

7.  นายมาโนช มิตตลั ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายบริหารวตัถดิุบ) 
8.  นายมาเฮนดรา กาเนอริวาล ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายพาณิชย์) 
9. นางประนอม ตระกลูทิพย์ ผู้ช่วยผู้จดัการ (ฝ่ายบญัชี) 

10. นางเฉลียว สงัข์เงิน หวัหน้าแผนกบญัชี 
11. นายหิมานช ูโดเน่ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และจีน 
12. นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารบริษัท 

จากนัน้ ประธานได้แนะนํานายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ และนายเมธาสทิธ์ิ กรวชัรวิโรจน์ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย 
จํากดั  ซึง่ทําหน้าท่ีร่วมชีแ้จงข้อมลูด้านการเงิน และนางสาวสภุาพร ภคสิริกลุ อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้แทนจาก
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย เข้าร่วมประชมุและประเมินคณุภาพการจดัประชมุ และประธานได้แนะนํานางสาวจาฏพุจัน์ อําพนั

แสง นกักฎหมายอิสระ ได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย 

 

 



ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชมุ เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึข้อปฏิบติัสําหรับการประชมุและวิธีการออก
เสียงลงคะแนนในแตว่าระการประชมุ ในการลงมติแตล่ะวาระนัน้ ถ้าไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด “ไมเ่หน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้

ถือวา่ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติท่ีนําเสนอ  
หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียง ขัน้ตอนการนบัคะแนนมีดงันี ้ 
1. ก่อนการลงมติใดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 

2. ประธานจะแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย 
3. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “ไมเ่หน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ โดยใช้บตัรลงคะแนนท่ีได้รับ ณ 

ตอนลงทะเบียน ทัง้นี ้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง 

4. ในแตล่ะวาระหากผู้ ถือหุ้น “ไมเ่หน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแตล่ะวาระ ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบ
ลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว เพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

5. การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบถุึงจํานวนหุ้นท่ีลงมติเหน็ด้วย ไมเ่ห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง  
6. หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเหน็หรือข้อซกัถาม ขอให้ยกมือขึน้ และขอความกรุณา

แถลงตอ่ท่ีประชมุด้วยวา่ เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือใด แล้วจงึเสนอความคิดเหน็หรือคําถาม 

เม่ือผู้ ถือหุ้นรับทราบและเหน็ชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามท่ีกลา่ว
ข้างต้น  

ก่อนเร่ิมวาระการประชมุ ประธานได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามท่ีบริษัทฯ ได้มีนโยบายและแนวทางปฏิบติัเร่ืองการตอ่ต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะปฏิบติัตามแนวทางการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของสถาบนัสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเร่ืองดงักลา่ว 

จากนัน้ประธานจงึเร่ิมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พจิารณาอนุมัตริายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 23 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

ประธานแถลงต่อท่ีประชมุวา่ เหน็ควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุติัรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 23 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 ซึง่ได้เปิดเผยไว้ในหน้าท่ี 10-35 รายงานการประชมุฉบบัดงักลา่วได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว ตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่1  

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่งๆ โดยสรุปได้ดงันี ้ 

 
 
 

 



1. ผู้ ถือหุ้นเสนอแนะวา่ตวัอกัษรของบตัรลงคะแนนเสียงควรมีขนาดใหญ่กวา่ขนาดบตัรในปัจจบุนั   
- ประธานสญัญาวา่จะทําการปรับปรุงตอ่ไปตามข้อเสนอแนะ 

2. นายสถาพร ผงันิรันดร์ - ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะวา่บริษัทฯ ควรจดัวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้เร็วขึน้กวา่นี ้ 
3. นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร - ผู้ ถือหุ้น ได้กลา่วถงึประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

3.1 เร่ืองการเปิดเผยรายละเอียดของบริษัท อเลก็ซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี. (AFCO) เก่ียวกบัสินทรัพย์วา่มีอะไรบ้าง 

และความเป็นไปได้ของการฟืน้ฟกิูจการของ AFCO  
- ผู้บริหารได้ชีแ้จงวา่ ขณะนี ้AFCO อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการชําระบญัชี และสรุปสถานะของสนิทรัพย์สว่นเกิน ถ้ามีก็จะ

ทราบได้จากข้อมลูทางการเงินใหมข่อง AFCO ซึง่คาดวา่ภายหลงัจากการชําระบญัชี 

3.2 การเปิดเผยโครงสร้างของต้นทนุขายในรายงานประจําปี 
- ประธานได้ชีแ้จงวา่ รายละเอียดตา่งๆ ของต้นทนุขายไมส่ามารถชีแ้จงได้เน่ืองจากเป็นความลบั อยา่งไรก็ตาม 

รายละเอียดของคา่ใช้จ่ายท่ีสําคญัได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 19 

4. นายธารา ชลปราณี - ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะวา่ ประธานในท่ีประชมุควรเป็นผู้ ถือหุ้นเพ่ือทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ ในกรณี
ท่ีไมมี่ประธานกรรมการ ขอแนะนําตอ่คณะกรรมการของบริษัทฯ วา่ควรแตง่ตัง้รองประธานกรรมการเพ่ือให้การประชมุ
เป็นไปอยา่งราบร่ืน 

- นายวินยั สจัเดว ประธานท่ีประชมุ ได้ยืนยนัวา่เขาก็เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
5. นายบาซนัต์ ดกูาร์ - ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะวา่ บริษัทฯ ควรเปิดเผยรายช่ือกรรมการท่ีได้รับคา่ตอบแทนและคา่ใช้จ่ายใน

รายงานประจําปี นอกจากนีย้งัแนะนําให้เปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัคณุสมบติัของกรรมการ 

- ผู้บริหารได้แจ้งว่า คา่ตอบแทนได้มีการเปิดเผยอยา่งเหมาะสมแล้ว 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไม ่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้หากมีผู้ ถือหุ้นไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี

รับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุลงมติอนมุติัรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 23 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 23 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 ด้วยคะแนน

เสียงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้  
 เหน็ด้วย 160,165,507 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9821 
 ไมเ่หน็ด้วย  28,529  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0178 

 งดออกเสียง  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 
 



วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 

ประธานแถลงต่อท่ีประชมุวา่ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ได้ปรากฎในหวัข้อ 

“รายงานคณะกรรมการตอ่ผู้ ถือหุ้น” ในหน้าท่ี 8-13 และในหวัข้ออ่ืนของรายงานประจําปี ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่2  

ประธานได้ขอให้นายประสาน สปิานิ ได้ชีแ้จงผลการดําเนินงานและจดุเดน่ทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

มีนาคม 2559  ตอ่ท่ีประชมุ    

นายประสาน สิปานิ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบัผลการดําเนินงานและจดุเด่นทางการเงินโดยรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม 2559 ดงันี ้

1) ในระหวา่งปี บริษัทฯ ได้ทําการปรับปรุงผลประกอบการทางธุรกิจในทกุๆ ทาง รวมทัง้การผลติท่ีเพิ่มขึน้ และปริมาณการ
ขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 รายได้จากการขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 19 การปรับปรุงประสทิธิภาพการดําเนินงาน ต้นทนุการผลติ
ลดลงร้อยละ 5 และสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 280 

2) กําไรสทุธิสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 จํานวน 1,386 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัขาดทนุสทุธิจํานวน 1,295 ล้าน
บาทในปีก่อน เพิ่มขึน้จํานวน 2,681 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 207 รายได้จากการขายเพิ่มขึน้จํานวน 1,505 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 19  สาเหตหุลกัมาจากปริมาณขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 และราคาขายท่ีปรับตวัดีขึน้ร้อยละ 11 

3) ต้นทนุขายเพิ่มขึน้เลก็น้อยจํานวน 221 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 สาเหตหุลกัมาจากการผลิตท่ีเพิ่มขึน้ 
4) ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุลดลงจํานวน 71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 เน่ืองมาจากการลดลงจากการ

ด้อยคา่ของบริษัทร่วมแหง่หนึง่ - บริษัท เบอรลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั (BLPP) และไมมี่การบนัทกึการด้อย

คา่ของบริษัท อเลก็ซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี. (AFCO) เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
5) สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้าลดลงจํานวน 149 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เม่ือเทียบกบังวด

เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากบญัชีท่ีไมใ่ช่ผลขาดทนุเป็นขาดทนุสะสมทัง้หมดท่ีมีมากกวา่การลงทนุในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

6) สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจํานวน 1,029 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัขาดทนุจํานวน 424 ล้านบาทในปีก่อน 
เพิ่มขึน้จํานวน 1,453 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 343 สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของบริษัทร่วมสว่น
ใหญ่ 

7) รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 253 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 200 เน่ืองจากรายได้ท่ีต้องเสียภาษีในปีนี ้
เม่ือเทียบกบัผลขาดทนุของปีก่อน 

ในระหวา่งปี แนวโน้มตลาดเส้นใยเรยอนอยูใ่นเชิงบวกสว่นใหญ่เน่ืองจากโรงงานผลติเส้นใยเรยอนในประเทศจีนได้ปิดตวัลง

จากปัญหาด้านสภาพสิง่แวดล้อม สญัญาณแนวโน้มการเช่ือมโยงระหวา่งราคาฝ้ายและเส้นใยเรยอน การเติบโตของเส้นใย
สงัเคราะห์ในประเทศจีนเน่ืองจากอปุทานและราคาฝ้ายท่ีไมแ่น่นอน เป็นผลทําให้ความต้องการเส้นใยเรยอนในประเทศจีน
เพิ่มขึน้ และการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในความต้องการเส้นใยเรยอนควบคูไ่ปกบัการลดลงช่องวา่งระหวา่งอปุสงค์และอปุทาน

ของเส้นใยเรยอน 

 



อยา่งไรก็ตามในระยะยาวยงัมีความท้าทายในแง่ของการรักษาความสามารถในการแข่งขนั เม่ือพิจารณาจากต้นทนุกําลงัคน
และคา่ใช้จ่ายพลงังานท่ีสงูขึน้ และการจํากดัของพืน้ท่ีสําหรับการเติบโตในอนาคต และช่องวา่งระหวา่งอปุสงค์และอปุทาน 

(กําลงัการผลติ) ของเส้นใยเรยอน โดยบริษัทฯ ได้มุง่เน้นไปท่ีแผนระยะยาวจากการลดต้นทนุ ความหลากหลายของกลุม่
ผลติภณัฑ์ กําลงัคนตอ่การผลติเพิ่มขึน้ และการหาตวัเลือกตา่งๆ เพ่ือเพิ่มการพึง่พาตนเองในด้านไอนํา้และพลงังาน 

บริษัท มุง่เน้นในการสง่เสริมความปลอดภยัและสขุภาพของพนกังานและชมุชนใกล้เคียง บริษัทฯ ยงัคงมีสว่นร่วมในกิจกรรม

เพ่ือสงัคมและโครงการเพ่ือประโยชน์ของชมุชนท้องถ่ิน 

จากนัน้ ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ โดยสรุปดงันี ้ 
1. ผู้ ถือหุ้น ได้ตัง้ข้อสงัเกตบางประการ ดงันี ้

1.1 ช่ืนชมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจากต้นทนุท่ีลดลงและยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ 
1.2 ขอให้บริษัทฯ จดัพิมพ์รายงานประจําปีเป็นรูปเลม่ และควรจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 

1.3 สอบถามเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่รายได้ของบริษัทฯ ในกรณีเงินให้กู้ ยืม (รวมดอกเบีย้) ของบริษัทร่วม – 
บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) (TCB) บริษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่น TCB ร้อยละ 24.98 ซึง่ให้กู้ ยืมแก่บริษัท 
Indigold (Mauritius) Holding ซึง่อาจจะถือวา่เป็นหนีส้งสยัจะสญูได้เน่ืองจากไมมี่การชําระดอกเบีย้ในช่วงของการ

ตอ่อายเุงินให้กู้ ยืม ยอดเงินกู้ รวมดอกเบีย้โดยประมาณจํานวน 6,200 ล้านบาท ซึง่มีการตอ่อายจุากวนัครบกําหนด
ให้แก่บริษัท Indigold (Mauritius) Holding โดยบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) เป็นระยะเวลา 5 ปี และ
ผู้ ถือหุ้นได้ตัง้ประเดน็เก่ียวกบัมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัรายการดงักลา่ว จะถือวา่เป็นหนีส้งสยัจะสญูเน่ืองจาก

การไมมี่การชําระดอกเบีย้ในช่วงของการตอ่อายเุงินให้กู้ ยืม และบริษัทฯ ควรจะมีการตัง้ข้อสงัเกตในประเดน็นีด้้วย 
- ประธานได้ชีแ้จงวา่เร่ืองดงักลา่วจะได้รับการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมลูท่ีเหมาะสม 

2. นายสถาพร ผงันิรันดร์ – ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเหน็ในประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

2.1 สอบถามเก่ียวกบัมาตรฐานบญัชีสําหรับการตัง้หนีส้งสยัจะสญูในกรณีของการไมชํ่าระดอกเบีย้จากเงินกู้ ยืม 
- ผู้บริหารของไทยเรยอน และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เช่ือมัน่ว่างบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วของบริษัท ไทยคาร์บอน

แบลค็ จํากดั (มหาชน) ท่ีนํามาทําบญัชีสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุและอยูภ่ายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ไทย 
2.2 ช่ืนชมตอ่ผู้บริหารของบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานในปีนี ้
 

 
 
 

 
 
 



2.3 สอบถามเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทฯ ในอีก 3-9 เดือนข้างหน้า 
- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ ผลประกอบการของบริษัทฯ คาดวา่จะยงัคงเป็นบวก 

3.  นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมาตรี – ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้
3.1 เก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทร่วมในประเทศจีน แคนาดา และลาว 
- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ บริษัท เบอร์ลา่ จิงเวย์่ ไฟเบอร์ จํากดั (BJFC) (ประเทศจีน) มีผลการ

ดําเนินงานท่ีดีขึน้อยา่งมีนยัสําคญัในระหวา่งปี เน่ืองจากราคาขายท่ีสงูขึน้และการลดต้นทนุค่าใช้จ่าย สว่นใหญ่
เน่ืองจากมาจากการปรับปรุงประสทิธิภาพผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ บริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ (AVTB) (ประเทศ
แคนาดา) มีการปรับปรุงประสทิธิภาพผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้กบัการผลติท่ีสงูขึน้และคา่ใช้จ่ายท่ีลดลง บริษัท เบอร์

ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั (BLPP) (ประเทศลาว) โครงการยงัไมมี่การดําเนินงานเน่ืองจากยงัไม่
สามารถใช้ท่ีดินเพ่ือการเพาะปลกูได้ตามเง่ือนไขของข้อตกลงจากรัฐบาลประเทศลาว 

3.2 เหตผุลของราคาขายเส้นใยเรยอนท่ีสงูขึน้ 

- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ ราคาขายท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากความต้องการท่ีเติบโตขึน้ ปัจจยัจาก
ประเทศจีนตามท่ีได้อธิบายแล้วในวาระท่ี 2 และช่องวา่งท่ีลดลงระหวา่งอปุสงค์และอปุทานของเส้นใยเรยอน 

4. นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกลุ – ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบั GDRs วา่มีความคล้ายคลงึกบัหุ้นหรือไม ่

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ GDRs สว่นใหญ่มีลกัษณะเหมือนกบัหุ้น 
5. นายกฤษ วินิจสร – ผู้ ถือหุ้น ได้ซกัถามในประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

5.1 กลยทุธ์ของบริษัทฯ ในการจดัหาเย่ือกระดาษซึง่เป็นวตัถดิุบหลกั 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ มีสญัญาระยะยาวในการจดัซือ้เย่ือกระดาษและเป็นราคาท่ี
เช่ือมโยงกบัดชันีตลาด 

5.2 ทําไมราคาเย่ือกระดาษจงึสงูขึน้แม้วา่จะมีสถานการณ์เส้นใยเรยอนท่ีเกินกําลงัการผลติ 

-  นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ ราคาเย่ือกระดาษไมมี่การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี 
6. นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร – ผู้ ถือหุ้น ได้ซกัถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

6.1 เหตผุลของกําไรท่ีสงูขึน้ 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ กําไรท่ีสงูขึน้สว่นใหญ่เน่ืองมาจากราคาขายท่ีสงูขึน้ ปริมาณขายท่ี
เพิ่มขึน้ ต้นทนุสาธารณปูโภคท่ีลดลง และประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีสงูขึน้ 

6.2 เหตผุลของยอดขายในประเทศท่ีต่ํากวา่เม่ือเทียบกบัการสง่ออก 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ ขนาดของตลาดภายในประเทศสําหรับเส้นใยเรยอนมีขนาดเลก็มาก 
ถงึแม้วา่จะราคาขายในประเทศจะดีกวา่การสง่ออก สถานการณ์ปัจจบุนัของอตุสาหกรรมสิง่ทอในประเทศไทยไม่
คอ่ยดีนกัเน่ืองจากต้นทนุกําลงัคนและต้นทนุพลงังานท่ีสงู และด้วยเหตนีุทํ้าให้ความต้องการของตลาดในประเทศ

ลดลง  

 

 



ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไม ่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 มีนาคม 2559 

ประธานแถลงต่อท่ีประชมุวา่ เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2559 และงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีหน้าท่ี 104-199 ซึง่

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเหน็วา่เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัทํารายละเอียดไว้ในหวัข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้าท่ี 90-91 ในรายงาน
ประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่2 รายละเอียดตามท่ี

ได้กลา่วไปแล้วในวาระท่ี 2 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ โดยสรุปดงันี ้ 
1. นายบญุยง ฐิติวรรณะกลุ - ผู้ ถือหุ้น ได้ซกัถามในประเดน็ตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

1.1 สนิค้าสําเร็จรูปนัน้ผลติตามคําสัง่หรือจากคลงัสนิค้า 
- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ เส้นใยเรยอนนัน้ผลติทัง้ตามคําสัง่ลกูค้าเช่นเดียวกบัจากคลงัสนิค้า 
1.2 มีผลกระทบจากการขายเป็นฤดกูาลหรือไม่ 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ เป็นการขายท่ีมีความตอ่เน่ืองกนัตลอดทัง้ปี 
2.  นายสถาพร ผงันิรันดร์ – ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัลกูหนีก้ารค้าค้างชําระจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ สว่นหนึง่ท่ีสําคญัจากจํานวนเงินท่ีค้างชําระจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

ได้ทําการสะสางเป็นเรียบร้อยแล้วและเงินสว่นท่ีเหลือคาดวา่จะได้รับการสะสางเร็วๆ นี ้
3. นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ได้สอบถามในประเด็นตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้

3.1 เหตผุลของเงินลงทนุชัค่ราวท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้มีการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ให้แก่สถาบนัการเงินใน
ระหวา่งปี ทําให้เงินลงทนุชัว่คราวลดลง 

3.2 เหตผุลของสนิค้าคงเหลือท่ีสงูขึน้ 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงว่า สนิค้าคงเหลือท่ีสงูขึน้มาจากสนิค้าคงคลงัเพิ่มขึน้จากวตัถดิุบและ
วตัถดิุบระหวา่งทาง และชีแ้จงเพิ่มเติมวา่เน่ืองจากระยะทางท่ียาวนานและขนาดของการขนสง่สนิค้าทางเรือของเย่ือ
กระดาษ สนิค้าคงเหลือเพิ่มขึน้เม่ือการนําเข้าสินค้าท่ีได้รับ 

 



4. นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกลุ – ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัสถานะปัจจบุนัของบริษัท เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ 
จํากดั (BLPP) (ประเทศลาว) 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ ขณะนีโ้ครงการถกูระงบัเน่ืองจากบริษัทฯ ไมมี่ท่ีดินเพ่ือการเพาะปลกู
ตามเง่ือนไขของข้อตกลงกบัเจ้าหน้าท่ี 

5. นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร – ผู้ ถือหุ้น ได้ขอให้ชีแ้จงเก่ียวกบับริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ (AVTB) (ประเทศแคนาดา) 

เก่ียวกบัการบนัทกึบญัชีและเร่ืองอ่ืนๆ 
- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่

นบัตัง้แตปี่นี ้ AVTB ได้ถกูจดัให้เป็นการร่วมค้าแทนบริษัทยอ่ยและได้มีการบนัทีกบญัชีเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย

แทนงบการเงินรวม 
-  นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ได้ร่วมชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบ

เก่ียวกบัอํานาจการควบคมุทัง้หมดของบริษัทฯ ใน AVTB และลงความเหน็วา่ บริษัทฯ มีการควบคมุร่วมกนัเท่านัน้ 

ดงันัน้บริษัทฯ ได้จดักลุม่เงินลงทนุใน AVTB เป็นเงินลงทนุในการร่วมค้า และบนัทกึเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียใน
งบการเงินจากท่ีก่อนหน้านีบ้นัทกึเป็นบริษัทยอ่ยและบนัทกึเป็นงบการเงินรวม บริษัทฯ ได้มีปรับปรุงงบการเงิน
ย้อนหลงัเพ่ือนําเสนอข้อมลูเปรียบเทียบเพ่ือสะท้อนให้เหน็ถงึผลกระทบของการเปล่ียนแปลง ผลสะสมจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีได้แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4  
- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60 ใน AVTB และท่ีเหลืออีกร้อยละ 40 ถือโดยบริษัท กราซิม อินดสัตรีย์ จํากดั  
- บริษัทฯ ไมมี่การสัง่ซือ้เย่ือกระดาษจาก AVTB ซึง่ขณะนี ้AVTB ยงัผลติเย่ือไม้สําหรับทํากระดาษ 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไม ่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้หากมีผู้ ถือหุ้นไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
รับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุลงมติอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 



ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัต่อไปนี ้  

 เหน็ด้วย 160,165,707 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9821 
 ไมเ่หน็ด้วย  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 งดออกเสียง  28,629  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0178 

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

ประธานแถลงต่อท่ีประชมุวา่ ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผลสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559  

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีผลกําไรสทุธิรวมจํานวน 1,386 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนมีผลขาดทนุสทุธิ
จํานวน 1,295 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจ่ายเงิน

ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 คิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 141.12 ล้านบาท เงินปันผล
จ่ายดงักลา่วจะทําการจ่ายในวนัท่ี 18 สงิหาคม 2559 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึง่สรุปได้

ดงันี ้
1.  นายชยัวฒัน์ บดัติยา – ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอให้มีการทบทวนนโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจบุนั เป็นการจ่ายเงินปันผลจาก

กําไรตามวิธีสว่นได้เสียแทนการจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และยงัเสนอแนะให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นเพ่ือประโยชน์

ตอ่นกัลงทนุรายยอ่ย 
2.  นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร – ผู้ ถือหุ้น เสนอให้มีวาระพิเศษท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 2.30 บาท 
3. ผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ได้เสนอแนะให้มีการพิจารณาสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง มลูค่าตามบญัชีท่ีเหมาะสม และกําไรสะสมท่ี

เพิ่มขึน้ บริษัทฯ ควรจะจ่ายเงินปันผลอยา่งน้อย  1 บาทตอ่หุ้น 
4. นายบาซนัต์ ดกูาร์ – ผู้ ถือหุ้น ยงัขอให้บริษัทฯ พิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามวิธีสว่นได้เสีย 

- ประธานได้ชีแ้จงวา่ นโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจบุนัได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ซึง่เป็นข้อ

เรียกร้องจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนหน้านี ้อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการจะพิจารณาขอเสนอแนะตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไม ่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

 

 

 

 



ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้หากมีผู้ ถือหุ้นไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
รับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นเงินจํานวน 141.12 ล้านบาท เงินปันผลจ่าย
ดงักลา่วจะทําการจ่ายในวนัท่ี 18 สงิหาคม 2559  และนายประสาน สปิานิ  ประธานบริษัท เป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการ

จ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้  
 เหน็ด้วย 160,022,907 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.8929 
 ไมเ่หน็ด้วย  171,429  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.1070 

 งดออกเสียง  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานแถลงต่อท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 ซึง่กําหนดวา่ “ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ 
ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุ

กบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้” 

ในปีนี ้บริษัทฯ มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน  3  คน  คือ   (1)  นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ – กรรมการ 
(2)  นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย – กรรมการอิสระ (3)  นายวินยั สจัเดว – กรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ยงัไม่มีการจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่ง
กรรมการนัน้ พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึง่หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดงัปรากฎในส่ิงที่
ส่งมาดว้ยลําดบัที ่ 6 และประวติัยอ่และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมา

ดว้ยลําดบัที ่3 และนิยามกรรมการอิสระ ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่5  

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 คน คือ (1) นายกมุาร มงั
กาลมั เบอร์ลา่ – กรรมการ (2)  นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย – กรรมการอิสระ (3)  นายวินยั สจัเดว – กรรมการอิสระ กลบั

เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากกรรมการดงักลา่วเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์อนัเป็น
ประโยชน์อยา่งมากในความสําเร็จอนัตอ่เน่ืองของบริษัทฯ   

นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้เน่ืองจาก

ปัญหาด้านสขุภาพ 

นายวินยั สจัเดว ได้ออกจากท่ีประชมุระหวา่งการประชมุและการลงมติในวาระนี ้เน่ืองจากมีสว่นได้เสียในวาระนี ้

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึง่สรุปได้

ดงันี ้
1. นายฮัง่ใช้ อคัควสักลุ – ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ ควรจะมีกรรมการ 1-2 คนขึน้ไปท่ีเป็นคนไทย รวมทัง้

ประธานคณะกรรมการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. นายบาซนัต์ ดกูาร์ -  ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอแนะวา่ ในกรณีของนายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ บริษัทฯ ควรมีการเปิดเผยอย่าง
เหมาะสมด้วยตําแหน่งและประสบการณ์ของเขาในบริษัทในตา่งประเทศ นอกจากนีเ้ขายงัได้สอบถามเก่ียวกบัคณุสมบติั
ของนายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย ท่ีได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึง่ 

- เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ ได้ทําการตรวสอบแล้ววา่ นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย มี
คณุสมบติัเหมาะสมในการได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไม ่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้หากมีผู้ ถือหุ้นไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
รับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัเลือกตัง้กรรมการทัง้สามคนดงักลา่วท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้ามาเป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้

 1.   นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ กรรมการ 

 เหน็ด้วย 156,509,744  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  97.6999 
 ไมเ่หน็ด้วย  3,684,592  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  2.3000 
 งดออกเสียง  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

 



 2.   นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ 
 เหน็ด้วย 159,830,163  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.7726 

 ไมเ่หน็ด้วย  364,173  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.2273 
 งดออกเสียง  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 3.   นายวินยั สจัเดว กรรมการอิสระ 
 เหน็ด้วย 159,317,984  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.7656 
 ไมเ่หน็ด้วย  374,102  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.2343 

 งดออกเสียง  200  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ประธานแถลงต่อท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึง่กําหนดวา่ “กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปี
พงึกระทํา คือ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และกําหนดคา่สอบบญัชี”  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย 
จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และจากการพิจารณาจากคณุสมบติัของผู้สอบบญัชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้(1) นายกฤษดา 

เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2560) และ/หรือ (2) นางพนูนารถ เผา่เจริญ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 และ/หรือ (3) นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3459 และ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

มีนาคม 2560 เป็นเงินจํานวน 1,175,000.- บาท (สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559: 1,175,000.- บาท) ซึง่ไมร่วม
คา่ใช้จ่ายอ่ืน  

ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีของสํานกังานดงักลา่วข้างต้น ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่งๆ ปรากฎวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้หากมีผู้ ถือหุ้นไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี

รับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

 

 

 



ประธานจงึขอให้ ท่ีประชมุลงมติอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้ (1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 (เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2560) และ/หรือ (2) นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 และ/หรือ (3) 
นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3459  แหง่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และอนมุติัคา่ตอบแทน
ผู้สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เป็นเงินจํานวน 1,175,000.- บาท ซึง่ไมร่วมค่าใช้จ่ายอ่ืน ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้
 เหน็ด้วย 160,175,836 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9884 
 ไมเ่หน็ด้วย  18,500  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0115 

 งดออกเสียง  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานแจ้งวา่ วาระนีกํ้าหนดเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อ
สงสยัตา่งๆ ดงันัน้ จะไมมี่การนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัและจะไมมี่การลงมติใดๆ ในวาระนี ้

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึง่สรุปได้
ดงันี ้
1. นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี - ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอแนะวา่ บริษัทฯ ควรพิจารณาเปล่ียนแปลงรูปแบบของรายงานประจําปีจาก

แผน่ซีดีไปเป็นแฟลชไดรฟ์หรือพิมพ์เป็นรูปเลม่ เพ่ือให้ง่ายตอ่การอา่น 
2. นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกลุ – ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัการขายลดตัว๋ท่ีมีจํานวนเพิ่มขึน้ 

- เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุใน 3 ปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ จงึต้องมีการขายลด

ตัว๋เพ่ือบริหารกระแสเงินสด  
3.  ผู้ ถือหุ้นจํานวนหนึง่ ได้มีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้ในการเพิ่มราคาหุ้น ซึง่เหน็วา่ราคาหุ้นในปัจจบุนัไมไ่ด้สะท้อนถึงความ

แข็งแกร่งทางการเงินท่ีแท้จริงของบริษัทฯ 

ก) การจ่ายเงินปันผลปีละสองครัง้ 
ข) การจ่ายเงินปันผลตอ่หุ้นให้มากขึน้ 
ค) การซือ้หุ้นคืน 

ง) เพิ่มสภาพคลอ่งโดยการแตกหุ้นหรือจ่ายเป็นหุ้นปันผล 
 
 

 



4. นายบาซนัต์ ดกูาร์ – ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอให้บริษัทฯ ควรจะมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ เช่น roadshow / Opportunity Day / 
investors’ day เป็นต้น เพ่ือเน้นกลยทุธ์และความแข็งแกร่งของบริษัทฯ 

5. นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร – ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัผลประกอบการของเงินลงทนุในตา่งประเทศ 
-  ประธาน ได้ชีแ้จงวา่ ผลประกอบการของเงินลงทนุในตา่งประเทศคาดวา่จะดีขึน้ในอนาคตอนัใกล้ 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ จะจดัสง่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้ท่ี 24 นี ้ ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และจะเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.thairayon.com ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

ประธานได้กลา่ววา่การประชมุได้ดําเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว และได้ กล ่าวขอบคณุผู้  ถือหุ้  นท่ีได้ สละเวลามาร่วม
ประชมุในวนันี ้พร้อมทัง้เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ จะปฏิบติัหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของพวกเขาให้ดีท่ีสดุเพ่ือประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัทฯ 

สดุท้ายนี ้คณะกรรมการขอขอบคณุพนกังานทกุคนท่ีต้องเผชิญกบัความยากลําบากและขอช่ืนชมและการอทุิศตนในการรักษา

เสถียรภาพการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ประธานจงึกลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 17.40 น. 

 
 
 

 
 

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

                      (นายวินยั  สจัเดว) 
                      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 


