
รายงานการประชุมสามญัผูถอืหุนประจาํป ครัง้ที ่24 
ของบรษิทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) 

 

วนัที่ประชมุ : วันจันทรท่ี 25 กรกฎาคม 2559 

สถานที่ประชมุ : ณ หองเพลินจิต ชั้น F โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยต เพลินจิต เลขท่ี 100  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ประธานที่ประชมุ : นายวินัย  สัจเดว  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

เลขานุการทีป่ระชมุ : นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน  เลขานุการบริษัท 

เริม่ประชมุเวลา : 14.00 น. 

ผูเขาประชมุ : มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 88 ราย และผูรับมอบฉันทะซ่ึงไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน

จํานวน 75 ราย รวมเปน 163 ราย คิดเปนจํานวนหุน 160,114,625 หุน หรือคิดเปนรอยละ 79.42 

ของหุนท่ีออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว และมีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมจํานวน 

79,811 หุน ดังนัน้มีจํานวนผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองท้ังหมด 96 ราย และผูรับมอบฉันทะซ่ึงไดรับ

มอบฉันทะจากผูถือหุนท้ังหมด 76 ราย รวมเปน 172 ราย คิดเปนจํานวนหุนท้ังหมด 160,194,436 

หุน หรือคิดเปนรอยละ 79.46 ของหุนท่ีออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

จึงถือวาครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 

เลขานุการท่ีประชุมกลาวตอนรับผูถือหุน นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระไดแจงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากนายกุมาร มังกาลัม เบอรลา 

ประธานกรรมการบริษัทไมสามารถเขารวมประชุมได ตามขอบังคับของบริษัทขอ 34 “ในการประชุมผูถือหุน ถาไมมีประธาน

กรรมการหรือประธานกรรมการมิไดมาเขาประชุม ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถารองประธาน

กรรมการไมมีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ก็ใหท่ีประชุมเลือกตั้งผูถือหนคนหนึ่งซ่ึงไดเขารวมประชุมเปนประธาน” ซ่ึงปจจุบัน

บริษัทฯ ไมมีผูดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับ ผมขอใหท่ีประชุมเสนอชื่อผูถือหุนเพ่ือเปน

ประธานท่ีประชุม  

นายชัยวัฒน บัตติยา ในฐานะผูถือหุน ไดขอเสนอชื่อคุณวินัย สัจเดว ซ่ึงเปนผูถือหุนเปนประธานในท่ีประชุม และหลังจากเสนอชื่อ

ดังกลาว ไมมีผูถือหุนคนใดคัดคานการเสนอชื่อคุณวินัย สัจเดว เปนประธานท่ีประชุม และมีมติเห็นชอบใหนายวินัยเปนประธานท่ี

ประชุม นายวินัยไดแจงผลการคัดเลือกประธานท่ีประชุมใหท่ีประชุมรับทราบมติท่ีประชุม 

ประธานไดเปดการประชมุโดยกลาวตอนรับผูถือหุน รวมท้ังแนะนํากรรมการบริษัทตอท่ีประชุม ดังนี ้

1. นายวินัย  สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการวาล กรรมการ 

รายชื่อกรรมการท่ีไมเขารวมประชุมผูถือหุน มีดังนี้ 

1. นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา ประธานกรรมการบริษัท 

2. นางราชาสรี เบอรลา กรรมการ 

3. นายคริสนา คิสชอร มาเฮชวาร่ี กรรมการ 

4. นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายประบู นาเรนท มาตู กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

จากนั้นประธานไดแนะนํา นายประสาน สิปานิ ในฐานะประธานบริษัท นายประสาน สิปานิ ไดแนะนาํทีมผูบริหารท่ีเขารวมประชุม 

ดังนี้  

1. ดร. บีร กาปูร ประธานบริหารกลุม 

2. นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท 

3. นายปราโมท คานเดลวาล รองประธาน (ฝายการเงินและพาณิชย) 

 

 

สิง่ทีส่งมาดวยลาํดบัที ่1



4. นายอาชิช มาเฮชวารี่ ผูชวยรองประธาน (ฝายผลิต) 

5. นางมยุรี ดิฐภักดีชล ผูชวยรองประธาน (ฝายองคกรสัมพันธ) 

6. นายปณิธาน ศรียางค ผูจัดการท่ัวไป (ฝายทรัพยากรมนุษย)  

7.  นายมาโนช มิตตลั ผูจัดการท่ัวไป (ฝายบริหารวัตถุดิบ) 

8.  นายมาเฮนดรา กาเนอริวาล ผูชวยผูจัดการท่ัวไป (ฝายพาณิชย) 

9. นางประนอม ตระกูลทิพย ผูชวยผูจัดการ (ฝายบัญชี) 

10. นางเฉลียว สังขเงิน หัวหนาแผนกบัญชี 

11. นายหิมานชู โดเน ผูชวยผูบริหารฝายเอเชียตะวันออกเฉียงใตและจีน 

12. นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน เลขานกุารบริษัท 

จากนั้น ประธานไดแนะนํานายเติมพงษ โอปนพันธุ และนายเมธาสิทธ์ิ กรวัชรวิโรจน ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  

ซ่ึงทําหนาท่ีรวมชี้แจงขอมูลดานการเงิน และนางสาวสุภาพร ภคสิริกุล อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน ซ่ึงเปนผูแทนจากสมาคมสงเสริมผู

ลงทุนไทย เขารวมประชุมและประเมินคุณภาพการจัดประชุม และประธานไดแนะนาํนางสาวจาฏพัจน อําพันแสง นักกฎหมายอิสระ 

ไดเขารวมประชุมในคร้ังนี้ดวย 

กอนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม เลขานุการบริษัทไดชี้แจงใหท่ีประชมุทราบถึงขอปฏิบัติสําหรับการประชุมและวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนในแตวาระการประชุม ในการลงมติแตละวาระนั้น ถาไมมีผูถือหุนทานใด “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ใหถือวาผูถือ

หุนเห็นดวยตามมติท่ีนําเสนอ  

หากผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ข้ันตอนการนับคะแนนมีดังนี้  

1. กอนการลงมติใดๆ ประธานจะใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัย 

2. ประธานจะแจงตอท่ีประชุมวาใหลงมติในแตละวาระโดยวิธีเปดเผย 

3. ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในแตละวาระได โดยใชบัตรลงคะแนนท่ีไดรับ ณ ตอน

ลงทะเบียน ท้ังนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 

4. ในแตละวาระหากผูถือหุน “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในแตละวาระ ขอใหยกมือข้ึน เพ่ือใหเจาหนาท่ีรับใบ

ลงคะแนนท่ีกรอกเรียบรอยแลว เพ่ือนํามานับคะแนนตอไป 

5. การแจงผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจงผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุนท่ีลงมติเห็นดวย ไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียง  

6. หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ประสงคจะแสดงความคิดเห็นหรือขอซักถาม ขอใหยกมือข้ึน และขอความกรุณาแถลงตอ

ท่ีประชุมดวยวา เปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะชื่อใด แลวจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม 

เม่ือผูถือหุนรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามท่ีกลาวขางตน  

กอนเริ่มวาระการประชุม ประธานไดแจงตอท่ีประชุมวา ตามท่ีบริษัทฯ ไดมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเร่ืองการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น ท้ังนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามแนวทางการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของสถาบันสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเร่ืองดังกลาว 

จากนั้นประธานจึงเร่ิมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

 

วาระที ่1 พิจารณาอนมุตัริายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนครัง้ที ่23 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2558 

ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา เห็นควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ืออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 23 เม่ือวันท่ี 

24 กรกฎาคม 2558 ซ่ึงไดเปดเผยไวในหนาท่ี 10-35 รายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมในคร้ังนี้แลว ตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1  

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ โดยสรุปไดดังนี้  

1. ผูถือหุนเสนอแนะวาตัวอักษรของบัตรลงคะแนนเสียงควรมีขนาดใหญกวาขนาดบัตรในปจจุบัน   

- ประธานสัญญาวาจะทําการปรับปรุงตอไปตามขอเสนอแนะ 

 



2. นายสถาพร ผังนิรันดร - ผูถือหุน เสนอแนะวาบริษทัฯ ควรจัดวันประชุมสามัญผูถือหุนใหเร็วข้ึนกวานี้  

3. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร - ผูถือหุน ไดกลาวถึงประเด็นตางๆ สรุปไดดังนี ้

3.1 เร่ืองการเปดเผยรายละเอียดของบริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส.เอ.อี. (AFCO) เก่ียวกับสินทรัพยวามีอะไรบาง และ

ความเปนไปไดของการฟนฟูกิจการของ AFCO  

- ผูบริหารไดชี้แจงวา ขณะนี้ AFCO อยูระหวางข้ันตอนการชําระบัญชี และสรุปสถานะของสินทรัพยสวนเกิน ถามีก็จะ

ทราบไดจากขอมูลทางการเงินใหมของ AFCO ซึ่งคาดวาภายหลังจากการชําระบัญชี 

3.2 การเปดเผยโครงสรางของตนทุนขายในรายงานประจําป 

- ประธานไดชี้แจงวา รายละเอียดตางๆ ของตนทุนขายไมสามารถชี้แจงไดเนื่องจากเปนความลับ อยางไรก็ตาม 

รายละเอียดของคาใชจายท่ีสําคัญไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 

4. นายธารา ชลปราณี - ผูถือหุน เสนอแนะวา ประธานในท่ีประชุมควรเปนผูถือหุนเพ่ือทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีไม

มีประธานกรรมการ ขอแนะนําตอคณะกรรมการของบริษัทฯ วาควรแตงตั้งรองประธานกรรมการเพ่ือใหการประชุมเปนไปอยาง

ราบร่ืน 

- นายวนิัย สัจเดว ประธานท่ีประชุม ไดยืนยันวาเขาก็เปนผูถือหุนของบริษัทฯ 

5. นายบาซันต ดูการ - ผูถือหุน เสนอแนะวา บริษัทฯ ควรเปดเผยรายชื่อกรรมการท่ีไดรับคาตอบแทนและคาใชจายในรายงาน

ประจําป นอกจากนี้ยังแนะนําใหเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการ 

- ผูบริหารไดแจงวา คาตอบแทนไดมีการเปดเผยอยางเหมาะสมแลว 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองอื่นใด  

ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ หากมีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอใหยกมือข้ึน เพ่ือใหเจาหนาท่ีรับใบ

ลงคะแนนท่ีกรอกเรียบรอยแลวเพ่ือนํามานับคะแนนตอไป 

ประธานจึงขอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 23 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 23 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558 ดวยคะแนนเสียงขาง

มาก ดังตอไปนี้   

 เห็นดวย 160,165,507 หุน คิดเปนรอยละ  99.9821 

 ไมเห็นดวย  28,529  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0178 

 งดออกเสียง  100  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0001 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่2 รบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิัทฯ สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2559 

ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 ไดปรากฎในหัวขอ “รายงาน

คณะกรรมการตอผูถือหุน” ในหนาท่ี 8-13 และในหัวขออื่นของรายงานประจําป ซ่ึงไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมในคร้ังนี้ ดังปรากฎในส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2  

ประธานไดขอใหนายประสาน สิปานิ ไดชี้แจงผลการดําเนินงานและจุดเดนทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2559  ตอท่ีประชุม    

นายประสาน สิปานิ ไดชี้แจงตอท่ีประชุมเก่ียวกับผลการดําเนินงานและจุดเดนทางการเงินโดยรวม สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2559 ดังนี้ 

1) ในระหวางป บริษัทฯ ไดทําการปรับปรุงผลประกอบการทางธุรกิจในทุกๆ ทาง รวมท้ังการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน และปริมาณการขาย

เพ่ิมข้ึนรอยละ 8 รายไดจากการขายเพ่ิมข้ึนรอยละ 19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ตนทุนการผลิตลดลงรอยละ 5 

และสวนแบงกําไรจากเงนิลงทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 280 

2) กําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 จํานวน 1,386 ลานบาท เม่ือเทียบกับขาดทุนสุทธิจํานวน 1,295 ลานบาทในป

กอน เพ่ิมข้ึนจํานวน 2,681 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 207 รายไดจากการขายเพ่ิมข้ึนจํานวน 1,505 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 19  สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายเพ่ิมข้ึนรอยละ 8 และราคาขายท่ีปรับตัวดีข้ึนรอยละ 11 



3) ตนทุนขายเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจํานวน 221 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3 สาเหตุหลักมาจากการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 

4) ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนลดลงจํานวน 71 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 33 เนื่องมาจากการลดลงจากการดอยคา

ของบริษัทรวมแหงหนึ่ง - บริษัท เบอรลา ลาว พัลพ แอนด แพลนเทชั่น จํากัด (BLPP) และไมมีการบันทึกการดอยคาของ

บริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร เอส.เอ.อี. (AFCO) เม่ือเทียบกับปกอน 

5) สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคาลดลงจํานวน 149 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 100 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของป

กอน เนื่องจากบัญชีท่ีไมใชผลขาดทุนเปนขาดทุนสะสมท้ังหมดท่ีมีมากกวาการลงทุนในสวนของผูถือหุน 

6) สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 1,029 ลานบาท เม่ือเทียบกับขาดทุนจํานวน 424 ลานบาทในปกอน เพ่ิมข้ึน

จํานวน 1,453 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 343 สาเหตุหลักเนื่องมาจากผลประกอบการท่ีดีข้ึนของบริษัทรวมสวนใหญ 

7) รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดลดลงจํานวน 253 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 200 เนื่องจากรายไดท่ีตองเสียภาษีในปนี้เม่ือ

เทียบกับผลขาดทุนของปกอน 

ในระหวางป แนวโนมตลาดเสนใยเรยอนอยูในเชิงบวกสวนใหญเนื่องจากโรงงานผลิตเสนใยเรยอนในประเทศจีนไดปดตัวลงจาก

ปญหาดานสภาพส่ิงแวดลอม สัญญาณแนวโนมการเชื่อมโยงระหวางราคาฝายและเสนใยเรยอน การเติบโตของเสนใยสังเคราะหใน

ประเทศจีนเนื่องจากอุปทานและราคาฝายท่ีไมแนนอน เปนผลทําใหความตองการเสนใยเรยอนในประเทศจีนเพ่ิมข้ึน และการเติบโต

อยางตอเนื่องในความตองการเสนใยเรยอนควบคูไปกับการลดลงชองวางระหวางอุปสงคและอุปทานของเสนใยเรยอน 

อยางไรก็ตามในระยะยาวยังมีความทาทายในแงของการรักษาความสามารถในการแขงขัน เม่ือพิจารณาจากตนทุนกําลังคนและ

คาใชจายพลังงานท่ีสูงข้ึน และการจํากัดของพ้ืนท่ีสําหรับการเติบโตในอนาคต และชองวางระหวางอุปสงคและอุปทาน (กําลังการ

ผลิต) ของเสนใยเรยอน โดยบริษัทฯ ไดมุงเนนไปท่ีแผนระยะยาวจากการลดตนทุน ความหลากหลายของกลุมผลิตภัณฑ กําลังคน

ตอการผลิตเพ่ิมข้ึน และการหาตัวเลือกตางๆ เพ่ือเพ่ิมการพ่ึงพาตนเองในดานไอน้ําและพลังงาน 

บริษัท มุงเนนในการสงเสริมความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและชุมชนใกลเคียง บริษัทฯ ยังคงมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือ

สังคมและโครงการเพ่ือประโยชนของชุมชนทองถ่ิน 

จากนั้น ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ โดยสรุปดังนี้  

1. ผูถือหุน ไดตั้งขอสังเกตบางประการ ดังนี ้

1.1 ชื่นชมผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงสวนใหญเปนผลมาจากตนทุนท่ีลดลงและยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.2 ขอใหบริษัทฯ จัดพิมพรายงานประจําปเปนรูปเลม และควรจัดสงใหผูถือหุนอยางนอย 7 วันกอนการประชุมผูถือหุน

ประจําป 

1.3 สอบถามเก่ียวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอรายไดของบริษัทฯ ในกรณีเงินใหกูยืม (รวมดอกเบ้ีย) ของบริษัทรวม – บริษัท 

ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) (TCB) บริษัทฯ ถือหุนอยูใน TCB รอยละ 24.98 ซึ่งใหกูยืมแกบริษัท Indigold 

(Mauritius) Holding ซึ่งอาจจะถือวาเปนหนี้สงสัยจะสูญไดเนื่องจากไมมีการชําระดอกเบ้ียในชวงของการตออายุเงินให

กูยืม ยอดเงินกูรวมดอกเบี้ยโดยประมาณจํานวน 6,200 ลานบาท ซึ่งมีการตออายุจากวันครบกําหนดใหแกบริษัท 

Indigold (Mauritius) Holding โดยบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) เปนระยะเวลา 5 ป และผูถือหุนไดตั้ง

ประเด็นเก่ียวกับมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวของกับรายการดังกลาว จะถือวาเปนหนี้สงสัยจะสูญเนื่องจากการไมมีการชําระ

ดอกเบ้ียในชวงของการตออายุเงินใหกูยืม และบริษัทฯ ควรจะมีการตั้งขอสังเกตในประเด็นนี้ดวย 

- ประธานไดชี้แจงวาเร่ืองดังกลาวจะไดรับการตรวจสอบการเปดเผยขอมูลท่ีเหมาะสม 

2. นายสถาพร ผังนิรันดร – ผูถือหุน ไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ สรุปไดดังนี ้

2.1 สอบถามเก่ียวกับมาตรฐานบัญชีสําหรับการตั้งหนี้สงสัยจะสูญในกรณีของการไมชําระดอกเบ้ียจากเงินกูยืม 

- ผูบริหารของไทยเรยอน และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เชื่อม่ันวางบการเงินท่ีตรวจสอบแลวของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค 

จํากัด (มหาชน) ท่ีนํามาทําบัญชีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนและอยูภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย 

2.2 ชื่นชมตอผูบริหารของบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานในปนี้ 

2.3 สอบถามเก่ียวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในอีก 3-9 เดือนขางหนา 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ไดชี้แจงวา ผลประกอบการของบริษัทฯ คาดวาจะยังคงเปนบวก 

 

 

 



3.  นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมาตรี – ผูถือหุน ไดสอบถามในประเด็นตางๆ สรุปไดดังนี ้

3.1 เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษทัรวมในประเทศจีน แคนาดา และลาว 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ไดชี้แจงวา บริษัท เบอรลา จิงเวย ไฟเบอร จํากัด (BJFC) (ประเทศจีน) มีผลการ

ดําเนินงานท่ีดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญในระหวางป เนื่องจากราคาขายท่ีสูงข้ึนและการลดตนทุนคาใชจาย สวนใหญเนื่องจาก

มาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน บริษัท เอวี เทอเรซ เบย อิงค (AVTB) (ประเทศแคนาดา) มีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนกับการผลิตท่ีสูงข้ึนและคาใชจายท่ีลดลง บริษัท เบอรลา ลาว พัลพ แอนด 

แพลนเทชั่น จํากัด (BLPP) (ประเทศลาว) โครงการยังไมมีการดําเนินงานเนื่องจากยังไมสามารถใชท่ีดินเพ่ือการ

เพาะปลูกไดตามเงื่อนไขของขอตกลงจากรัฐบาลประเทศลาว 

3.2 เหตุผลของราคาขายเสนใยเรยอนท่ีสูงข้ึน 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ไดชี้แจงวา ราคาขายท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากความตองการท่ีเติบโตข้ึน ปจจัยจากประเทศ

จีนตามท่ีไดอธิบายแลวในวาระท่ี 2 และชองวางท่ีลดลงระหวางอุปสงคและอุปทานของเสนใยเรยอน 

4. นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล – ผูถือหุน ไดสอบถามเก่ียวกับ GDRs วามีความคลายคลึงกับหุนหรือไม 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ไดชี้แจงวา GDRs สวนใหญมีลักษณะเหมือนกับหุน 

5. นายกฤษ วินิจสร – ผูถือหุน ไดซักถามในประเด็นตางๆ สรุปไดดังนี ้

5.1 กลยุทธของบริษัทฯ ในการจัดหาเย่ือกระดาษซ่ึงเปนวัตถุดิบหลัก 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ไดชี้แจงวา บริษัทฯ มีสัญญาระยะยาวในการจัดซ้ือเย่ือกระดาษและเปนราคาท่ี

เชื่อมโยงกับดัชนตีลาด 

5.2 ทําไมราคาเย่ือกระดาษจึงสูงข้ึนแมวาจะมีสถานการณเสนใยเรยอนท่ีเกินกําลังการผลิต 

-  นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ไดชี้แจงวา ราคาเย่ือกระดาษไมมีการเปล่ียนแปลงในระหวางป 

6. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร – ผูถือหุน ไดซักถามในประเด็นตางๆ สรุปไดดังนี ้

6.1 เหตุผลของกําไรท่ีสูงข้ึน 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ไดชี้แจงวา กําไรท่ีสูงข้ึนสวนใหญเนื่องมาจากราคาขายท่ีสูงข้ึน ปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

ตนทุนสาธารณูปโภคท่ีลดลง และประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน 

6.2 เหตุผลของยอดขายในประเทศท่ีต่ํากวาเม่ือเทียบกับการสงออก 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ไดชี้แจงวา ขนาดของตลาดภายในประเทศสําหรับเสนใยเรยอนมีขนาดเล็กมาก 

ถึงแมวาจะราคาขายในประเทศจะดีกวาการสงออก สถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศไทยไมคอยดีนัก

เนื่องจากตนทุนกําลังคนและตนทุนพลังงานท่ีสูง และดวยเหตุนี้ทําใหความตองการของตลาดในประเทศลดลง  

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองอื่นใด  

ประธานจึงขอใหท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2559 และงบกําไรขาดทนุสาํหรับปสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 

2559 

ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ

งบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปหนาท่ี 104-199 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได

จัดทํารายละเอียดไวในหัวขอ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หนาท่ี 90-91 ในรายงานประจําปท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอม

กับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ ดงัปรากฎในส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 รายละเอียดตามท่ีไดกลาวไปแลวในวาระท่ี 2 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ โดยสรุปดังนี้  

1. นายบุญยง ฐิติวรรณะกุล - ผูถือหุน ไดซักถามในประเด็นตางๆ สรุปไดดังนี ้

1.1 สินคาสําเร็จรูปนั้นผลิตตามคําส่ังหรือจากคลังสินคา 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ไดชี้แจงวา เสนใยเรยอนนั้นผลิตท้ังตามคําส่ังลูกคาเชนเดียวกับจากคลังสินคา 



1.2 มีผลกระทบจากการขายเปนฤดูกาลหรือไม 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ไดชี้แจงวา เปนการขายท่ีมีความตอเนื่องกันตลอดท้ังป 

2.  นายสถาพร ผังนิรันดร – ผูถือหุน ไดสอบถามเก่ียวกับลูกหนี้การคาคางชําระจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ไดชี้แจงวา สวนหนึ่งท่ีสําคัญจากจํานวนเงินท่ีคางชําระจากกิจการท่ีเก่ียวของกันไดทํา

การสะสางเปนเรียบรอยแลวและเงินสวนท่ีเหลือคาดวาจะไดรับการสะสางเร็วๆ นี้ 

3. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ไดสอบถามในประเด็นตางๆ สรุปไดดังนี ้

3.1 เหตุผลของเงินลงทุนชั่คราวท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ไดมีการชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันใหแกสถาบันการเงินในระหวาง

ป ทําใหเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 

3.2 เหตุผลของสินคาคงเหลือท่ีสูงข้ึน 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ไดชี้แจงวา สินคาคงเหลือท่ีสูงข้ึนมาจากสินคาคงคลังเพ่ิมข้ึนจากวัตถุดิบและวัตถุดิบ

ระหวางทาง และชี้แจงเพ่ิมเติมวาเนื่องจากระยะทางท่ียาวนานและขนาดของการขนสงสินคาทางเรือของเยื่อกระดาษ 

สินคาคงเหลือเพ่ิมข้ึนเม่ือการนําเขาสินคาท่ีไดรับ 

4. นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล – ผูถือหุน สอบถามเก่ียวกับสถานะปจจุบันของบริษัท เบอรลา ลาว พัลพ แอนด แพลนเทชั่น จํากัด 

(BLPP) (ประเทศลาว) 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ไดชี้แจงวา ขณะนี้โครงการถูกระงับเนื่องจากบริษัทฯ ไมมีท่ีดินเพ่ือการเพาะปลูกตาม

เงื่อนไขของขอตกลงกับเจาหนาท่ี 

5. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร – ผูถือหุน ไดขอใหชีแ้จงเก่ียวกับบริษัท เอวี เทอเรซ เบย อิงค (AVTB) (ประเทศแคนาดา) เก่ียวกับ

การบันทึกบัญชีและเร่ืองอื่นๆ 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม

นับตั้งแตปนี้ AVTB ไดถูกจัดใหเปนการรวมคาแทนบริษัทยอยและไดมีการบันทีกบัญชีเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียแทนงบ

การเงินรวม 

-  นายเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดรวมชี้แจงวา บริษัทฯ ไดรับการตรวจสอบ

เก่ียวกับอํานาจการควบคุมท้ังหมดของบริษัทฯ ใน AVTB และลงความเห็นวา บริษัทฯ มีการควบคุมรวมกันเทานั้น ดังนั้น

บริษัทฯ ไดจัดกลุมเงินลงทุนใน AVTB เปนเงินลงทุนในการรวมคา และบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงิน

จากท่ีกอนหนานี้บันทึกเปนบริษัทยอยและบันทึกเปนงบการเงินรวม บริษัทฯ ไดมีปรับปรุงงบการเงินยอนหลังเพ่ือนําเสนอ

ขอมูลเปรียบเทียบเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลง ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได

แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4  

- บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 60 ใน AVTB และท่ีเหลืออีกรอยละ 40 ถือโดยบริษัท กราซิม อินดัสตรีย จํากัด  

- บริษัทฯ ไมมีการส่ังซ้ือเย่ือกระดาษจาก AVTB ซ่ึงขณะนี้ AVTB ยังผลิตเย่ือไมสําหรับทํากระดาษ 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองอื่นใด  

ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ หากมีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอใหยกมือข้ึน เพ่ือใหเจาหนาท่ีรับใบ

ลงคะแนนท่ีกรอกเรียบรอยแลวเพ่ือนํามานับคะแนนตอไป 

ประธานจึงขอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนาคม 2559 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 

มีนาคม 2559 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้   

 เห็นดวย 160,165,707 หุน คิดเปนรอยละ  99.9821 

 ไมเห็นดวย  100  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0001 

 งดออกเสียง  28,629  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0178 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 



วาระที ่4  พิจารณาอนมุตักิารจายเงนิปนผล 

ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559  

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิรวมจํานวน 1,386 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอนมีผลขาดทุนสุทธิ

จํานวน 1,295 ลานบาท อยางไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล

ในอัตราหุนละ 0.70 บาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 คิดเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 141.12 ลานบาท เงนิปนผลจายดังกลาว

จะทําการจายในวันท่ี 18 สิงหาคม 2559 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

1.  นายชัยวัฒน บัดติยา – ผูถือหุน ไดเสนอใหมีการทบทวนนโยบายการจายเงินปนผลในปจจุบัน เปนการจายเงินปนผลจากกําไร

ตามวิธีสวนไดเสียแทนการจายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และยังเสนอแนะใหจายเงินปนผลเปนหุนเพ่ือประโยชนตอนัก

ลงทุนรายยอย 

2.  นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร – ผูถือหุน เสนอใหมีวาระพิเศษท่ีจะจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.30 บาท 

3. ผูถือหุนคนอ่ืน ไดเสนอแนะใหมีการพิจารณาสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง มูลคาตามบัญชีท่ีเหมาะสม และกําไรสะสมท่ี

เพ่ิมข้ึน บริษัทฯ ควรจะจายเงินปนผลอยางนอย  1 บาทตอหุน 

4. นายบาซันต ดูการ – ผูถือหุน ยังขอใหบริษัทฯ พิจารณาการจายเงินปนผลตามวิธีสวนไดเสีย 

- ประธานไดชี้แจงวา นโยบายการจายเงินปนผลในปจจุบันไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเปนขอเรียกรอง

จากท่ีประชุมผูถือหุนกอนหนานี้ อยางไรก็ตามคณะกรรมการจะพิจารณาขอเสนอแนะตางๆ ของผูถือหุน 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองอื่นใด  

ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ หากมีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอใหยกมือข้ึน เพ่ือใหเจาหนาท่ีรับใบ

ลงคะแนนท่ีกรอกเรียบรอยแลวเพ่ือนํามานับคะแนนตอไป 

ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนมัุติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.70 บาท เปนเงนิจํานวน 141.12 ลานบาท เงินปนผลจาย

ดังกลาวจะทําการจายในวันท่ี 18 สิงหาคม 2559  และนายประสาน สิปานิ  ประธานบริษัท เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการจายเงิน

ปนผลในคร้ังนี้ ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้   

 เห็นดวย 160,022,907 หุน คิดเปนรอยละ  99.8929 

 ไมเห็นดวย  171,429  หุน  คิดเปนรอยละ  0.1070 

 งดออกเสียง  100  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0001 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 ซ่ึงกําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ให

กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 

1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได” 

ในปนี้ บริษัทฯ มีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน  3  คน  คือ (1)  นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา – กรรมการ (2)  

นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย – กรรมการอิสระ (3)  นายวินัย สัจเดว – กรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหนงกรรมการ

นั้น พิจารณาจากความรูและประสบการณของกรรมการ ซ่ึงหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฎในส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับ
ท่ี 6 และประวัตยิอและขอมูลท่ีเก่ียวของของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัท ดังปรากฎในส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3 และ

นิยามกรรมการอิสระ ดังปรากฎในส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5  

 



คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตัง้กรรมการท้ัง 3 คน คือ (1) นายกุมาร มังกาลัม 

เบอรลา – กรรมการ (2)  นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย – กรรมการอิสระ (3)  นายวินัย สัจเดว – กรรมการอิสระ กลับเขามาดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกลาวเปนผูท่ีมีความรูและประสบการณอันเปนประโยชนอยางมากใน

ความสําเร็จอันตอเนื่องของบริษัทฯ   

นายแฮร่ี กฤษณะ อาการวาล ไดแจงตอท่ีประชุมวา นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย ไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากปญหา

ดานสุขภาพ 

นายวินัย สัจเดว ไดออกจากท่ีประชุมระหวางการประชุมและการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากมีสวนไดเสียในวาระน้ี 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

1. นายฮ่ังใช อัคควัสกุล – ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน เสนอใหบริษัทฯ ควรจะมีกรรมการ 1-2 คนข้ึนไปท่ีเปนคนไทย รวมท้ัง

ประธานคณะกรรมการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

2. นายบาซันต ดูการ -  ผูถือหุน ไดเสนอแนะวา ในกรณีของนายกุมาร มังกาลัม เบอรลา บริษัทฯ ควรมีการเปดเผยอยางเหมาะสม

ดวยตําแหนงและประสบการณของเขาในบริษัทในตางประเทศ นอกจากนี้เขายังไดสอบถามเก่ียวกับคุณสมบัติของนายไซยัม 

ซุนเดอร มาฮันซาเรีย ท่ีไดรับการแตงตัง้กลับเขามาเปนกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

- เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ ไดทําการตรวสอบแลววา นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย มีคุณสมบัติ

เหมาะสมในการไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองอื่นใด  

ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ หากมีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอใหยกมือข้ึน เพ่ือใหเจาหนาท่ีรับใบ

ลงคะแนนท่ีกรอกเรียบรอยแลวเพ่ือนํามานับคะแนนตอไป 

ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการท้ังสามคนดังกลาวท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการ

ตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี ้

 1.   นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา กรรมการ 

 เห็นดวย 156,509,744  หุน คิดเปนรอยละ  97.6999 

 ไมเห็นดวย  3,684,592  หุน  คิดเปนรอยละ  2.3000 

 งดออกเสียง  100  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0001 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2.   นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ 

 เห็นดวย 159,830,163  หุน คิดเปนรอยละ  99.7726 

 ไมเห็นดวย  364,173  หุน  คิดเปนรอยละ  0.2273 

 งดออกเสียง  100  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0001 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 3.   นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ 

 เห็นดวย 159,317,984  หุน คิดเปนรอยละ  99.7656 

 ไมเห็นดวย  374,102  หุน  คิดเปนรอยละ  0.2343 

 งดออกเสียง  200  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0001 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 

 



วาระที ่6 พิจารณาแตงตัง้ผูสอบบัญชแีละกาํหนดคาสอบบญัช ี

ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 ซ่ึงกําหนดวา “กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึง

กระทํา คือ แตงตัง้ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชี”  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตัง้ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 ตอไปอีกวาระหนึ่งตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

จากการพิจารณาจากคุณสมบัติของผูสอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริษทั ดังมีรายนามตอไปนี้ (1) นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตเลขท่ี 4958 (เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแตป 2560) และ/หรือ (2) นางพูนนารถ เผาเจริญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 5238 และ/หรือ (3) นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3459 และคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควร

เสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 เปนเงินจํานวน 1,175,000.- 

บาท (สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559: 1,175,000.- บาท) ซ่ึงไมรวมคาใชจายอื่น  

ท้ังนี้ ผูสอบบัญชีของสํานักงานดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูท่ีเก่ียวของกับ

บุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองอื่นใด  

ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ หากมีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอใหยกมือข้ึน เพ่ือใหเจาหนาท่ีรับใบ

ลงคะแนนท่ีกรอกเรียบรอยแลวเพ่ือนํามานับคะแนนตอไป 

ประธานจึงขอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งผูสอบบัญชี ดงันี้ (1) นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 (เปนผูสอบบัญชี

ของบริษัทฯ ตั้งแตป 2560) และ/หรือ (2) นางพูนนารถ เผาเจริญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5238 และ/หรือ (3) นางสาวทิพวัลย 

นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3459  แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป

ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 เปนเงินจํานวน 1,175,000.- บาท ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่น ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้ 

 เห็นดวย 160,175,836 หุน คิดเปนรอยละ  99.9884 

 ไมเห็นดวย  18,500  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0115 

 งดออกเสียง  100  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0001 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่7 เรือ่งอืน่ๆ (ถาม)ี 

ประธานแจงวา วาระนี้กําหนดเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพ่ือใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสัย

ตางๆ ดังนัน้ จะไมมีการนําเสนอเร่ืองอื่นใดใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

1. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี - ผูถือหุน ไดเสนอแนะวา บริษัทฯ ควรพิจารณาเปล่ียนแปลงรูปแบบของรายงานประจําปจากแผน

ซีดีไปเปนแฟลชไดรฟหรือพิมพเปนรูปเลม เพ่ือใหงายตอการอาน 

2. นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล – ผูถือหุน ไดสอบถามเก่ียวกับการขายลดตั๋วท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

- เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนใน 3 ปท่ีผานมา บริษัทฯ จึงตองมีการขายลดตั๋ว

เพ่ือบริหารกระแสเงินสด  

 

 

 

 

 

 



3.  ผูถือหุนจํานวนหนึ่ง ไดมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ ในการเพ่ิมราคาหุน ซ่ึงเห็นวาราคาหุนในปจจุบันไมไดสะทอนถึงความ

แข็งแกรงทางการเงินท่ีแทจริงของบริษัทฯ 

ก) การจายเงินปนผลปละสองคร้ัง 

ข) การจายเงินปนผลตอหุนใหมากข้ึน 

ค) การซ้ือหุนคืน 

ง) เพ่ิมสภาพคลองโดยการแตกหุนหรือจายเปนหุนปนผล 

4. นายบาซันต ดูการ – ผูถือหุน ไดเสนอใหบริษัทฯ ควรจะมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เชน roadshow / Opportunity Day / 

investors’ day เปนตน เพ่ือเนนกลยุทธและความแข็งแกรงของบริษัทฯ 

5. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร – ผูถือหุน สอบถามเก่ียวกับผลประกอบการของเงินลงทุนในตางประเทศ 

-  ประธาน ไดชี้แจงวา ผลประกอบการของเงินลงทุนในตางประเทศคาดวาจะดีข้ึนในอนาคตอันใกล 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองอื่นใด  

ประธานแจงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ จะจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังท่ี 24 นี้ ใหกับตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และจะเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.thairayon.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน 

ประธานไดกลาววาการประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระแลว และไดกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีไดสละเวลามารวมประชุมใน

วันนี้ พรอมท้ังเรียนใหผูถือหุนทราบวาคณะกรรมการบริษัท คณะผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะปฏิบัติหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของพวกเขาใหดีท่ีสุดเพ่ือประโยชนตอผูถือหุนและการเติบโตของบริษัทฯ 

สุดทายนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณพนักงานทุกคนท่ีตองเผชิญกับความยากลําบากและขอชื่นชมและการอุทิศตนในการรักษา

เสถียรภาพการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ประธานจึงกลาวปดประชุม 

ปดประชุมเวลา 17.40 น. 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.........................................................ประธานท่ีประชุม 

                (นายวินัย  สัจเดว) 

                  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 


