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 รายงานการประชุมสามญัผูถอืหุนประจาํป 2560 
ของบรษิทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) 

 

วันทีป่ระชมุ : วันศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2560 

สถานที่ประชมุ : ณ หองนิวยอรค ชั้น 2 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ออล ซีซั่นส เพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวง

ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ประธานทีป่ระชมุ : นายวินัย  สัจเดว  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

เลขานกุารทีป่ระชมุ : นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน  เลขานุการบริษัท 

เริม่ประชมุเวลา : 14.00 น. 

ผูเขาประชมุ : มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 78 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับมอบฉันทะจากผูถือ

หุนจํานวน 90 ราย รวมเปน 168 ราย คิดเปนจํานวนหุน 156,361,561 หุน หรือคิดเปนรอยละ 

77.56 ของหุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว และมีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการ

ประชุมจํานวน 392,437 หุน ดังนั้นมีจํานวนผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองทั้งหมด 105 ราย และ

ผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนทั้งหมด 110 ราย รวมเปน 215 ราย คิดเปน

จํานวนหุนทั้งหมด 156,753,998 หุน หรือคิดเปนรอยละ 77.75 ของหุนที่ออกจําหนายและชําระ

เต็มมูลคาแลว 

จึงถือวาครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 

เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุน นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระไดแจงตอที่ประชุมวา เน่ืองจากนายกุมาร มังกาลัม 

เบอรลา ประธานกรรมการบริษัทไมสามารถเขารวมประชุมได ตามขอบังคับของบริษัทขอ 34 “ในการประชุมผูถือหุน ถาไมมี

ประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิไดมาเขาประชุม ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน 

ถารองประธานกรรมการไมมีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งผูถือหนคนหน่ึงซึ่งไดเขารวมประชุมเปน

ประธาน” ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ ไมมีผูดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับ ผมขอใหที่ประชุม

เสนอชื่อผูถือหุนเพื่อเปนประธานที่ประชุม  

นายแฮร่ี กฤษณะ อาการวาล ในฐานะผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ไดขอเสนอช่ือคุณวินัย สัจเดว ซึ่งเปนผูถือหุนเปนประธาน

ในที่ประชุม และหลังจากเสนอชื่อดังกลาว ไมมีผูถือหุนคนใดคัดคานการเสนอชื่อคุณวินัย สัจเดว เปนประธานที่ประชุม และมี

มติเห็นชอบใหนายวินัยเปนประธานที่ประชุม นายวินัยไดแจงผลการคัดเลือกประธานที่ประชุมใหที่ประชุมรับทราบมติที่

ประชุม 

ประธานไดเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถือหุน รวมทั้งแนะนํากรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงตอที่ประชุม ดังนี้ 

1. นายวินัย  สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายประบู นาเรนท มาตู กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. คุณดิลิป ซิงห กอร ผูอํานวยการกลุมธุรกิจเสนใยและเยื่อกระดาษ 

5. คุณแฮร่ี กฤษณะ อาการวาล ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ (ธุรกิจเสนใย) 

6. ดร. บีร กาปูร ประธานบริหารกลุม 

รายช่ือกรรมการที่ไมเขารวมประชุมผูถือหุน มีดังนี้ 

1. นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา ประธานกรรมการบริษัท 

2. นางราชาสรี เบอรลา กรรมการ 
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จากนั้นประธานไดแนะนํา นายประสาน สิปานิ ในฐานะประธานบริษัท นายประสาน สิปานิ ไดแนะนําทีมผูบริหารที่เขารวม

ประชุม ดังนี้  

1. นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท 

2. นายปราโมท คานเดลวาล รองประธาน (ฝายการเงินและพาณิชย) 

3. นายปณิธาน ศรียางค ผูจัดการทั่วไป (ฝายทรัพยากรมนุษย)  

4.  นายมาโนช มิตตัล ผูจัดการทั่วไป (ฝายบริหารวัตถุดิบ) 

5.  นายมาเฮนดรา กาเนอริวาล ผูชวยผูจัดการทั่วไป (ฝายพาณิชย) 

6. นางประนอม ตระกูลทิพย รองผูจัดการ (ฝายบัญชี) 

7. นางเฉลียว สังขเงิน หัวหนาแผนกบัญชี 

8. นายหิมานชู โดเน ผูชวยผูบริหารฝายเอเชียตะวันออกเฉียงใตและจีน 

9. นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน เลขานุการบริษัท 

 

จากนั้น ประธานไดแนะนํานางสาวโกสุม ชะเอม  นายเมธาสิทธ์ิ กรวัชรวิโรจน และ นางสาวรุงดาว ศุภชลจรัญ ผูสอบบัญชี

จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  ซึ่งทําหนาที่รวมชี้แจงขอมูลดานการเงิน และนายเฉลิมพล สิงหรัตน นักกฎหมายอิสระ ได

เขารวมประชุมเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังนี้ดวย 

กอนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม เลขานุการบริษัทไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบถึงขอปฏิบัติสําหรับการประชุมและวิธีการออก

เสียงลงคะแนนในแตวาระการประชุม ในการลงมติแตละวาระนั้น ถาไมมีผูถือหุนทานใด “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ให

ถือวาผูถือหุนเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ  

หากผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ข้ันตอนการนับคะแนนมีดังนี้  

1. กอนการลงมติใดๆ ประธานจะใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัย 

2. ประธานจะแจงตอที่ประชุมวาใหลงมติในแตละวาระโดยวิธีเปดเผย 

3. ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในแตละวาระได โดยใชบัตรลงคะแนนที่ไดรับ ณ 

ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนใหถือหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง 

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

ลงคะแนนที่กรอกเรียบรอยแลว เพื่อนํามานับคะแนนตอไป 

5. การแจงผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจงผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุนที่ลงมติเห็นดวย ไม

เห็นดวย หรืองดออกเสียง  

6. หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ประสงคจะแสดงความคิดเห็นหรือขอซักถาม ขอใหยกมือข้ึน และขอความกรุณา

แถลงตอที่ประชุมดวยวา เปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะชื่อใด แลวจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม 

เมื่อผูถือหุนรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามท่ีกลาว

ขางตน  

กอนเร่ิมวาระการประชุม ประธานไดแจงตอที่ประชุมวาหากผูถือหุนทานใดมีขอซักถามใดๆ ขอความกรุณาผูถือหุนซักถามให

ตรงประเด็นกับวาระที่เก่ียวของเทานั้น หากทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะตางๆ ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะตอบขอ

ซักถามตางๆ ในวาระที่ 7 ซึ่งวาระนี้เปนวาระที่กําหนดเพื่อใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพื่อใหคณะกรรมการหรือ

ผูบริหารไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสัยตางๆ  

จากนั้นประธานจึงเร่ิมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
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วาระที ่1 พจิารณาอนมุตัริายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนครั้งที ่24 เมื่อวันที ่25 กรกฎาคม 2559 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 

ซึ่งจัดทําข้ึนเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ซึ่งไดเปดเผยไวในหนาที่ 10-29 รายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดจัดสงใหกับผู

ถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1  

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามใเกี่ยวกับขอมูลที่ไมสมบูรณหรือไมถูกตองในรายงานการประชุม (หากมี) ประเด็นหรือ

ความเห็นของผูถือหุนบางรายสรุปไดดังนี้  

1) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร - ผูถือหุน ชี้แจงวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนปที่แลว คณะกรรมการควรพิจารณานโยบาย

การจายเงินปนผลอีกคร้ังหน่ึง 

- ประธานชี้แจงวาการจายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ที่มีอยูแลว โดยเปน

การจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 20-35 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปจจุบันคณะกรรมการยัง

ไมไดมีการพิจารณาปรับนโยบายการจายเงินปนผล 

2) นายสุธีร สหัสสะรังษี - ผูถือหุน สอบถามวา บริษัทฯ ไดมีการสอบถามเกี่ยวกับสถานะเงินกู ดอกเบ้ียจาย และกําหนดการ

ชําระคืนเงินกูยืมของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) (TCB) ท่ีใหกูยืมแกบริษัท Indigold (Mauritius) 

หรือไม นอกจากนี้เขายังเสนอแนะวาบริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญที่สุดของ TCB บริษัทฯ มีสิทธิที่จะสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก TCB ในเร่ืองนี้ 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัทฯ ช้ีแจงวา ธุรกิจของ TCB มีการบริหารจัดการอยางเปนอิสระโดยคณะกรรมการ

และผูบริหารของ TCB บริษัทฯ ซึ่งเปนเพียงผูถือหุนทางธุรกิจของ TCB งบการเงินของ TCB ไดรับการตรวจสอบ

โดยผูสอบบัญชีอิสระ ในประเด็นน้ี บริษัทฯ ไดใชรายงานการตรวจสอบและงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบของ 

TCB 

- ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ – บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดรวมชี้แจงวา บริษัทฯ ไมไดตั้งสํารองเผื่อผลขาดทุนจาก

เงินใหกูยืมดังกลาวจากงบการเงินที่ผานการตรวจสอบของ TCB และไดปฏิบัติตามมาตรฐานข้ันตอนการตรวจสอบ

ในเร่ืองนี้แลว 

3) นายบาซันต ดูการ - ผูถือหุน ไดใหความเห็นในเร่ืองตางๆ เชน การจัดสงรายงานการประชุม AGM ทางไปรษณียใหแก

ผูถือหุน แนวทางปฏิบัติของนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทฯ การจัดทํางบการเงินรวมที่เก่ียวของกับ

การลงทุนที่สําคัญ  

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัทฯ ไดเรียนใหทราบวา วาระที่ 1 เปนมติเพื่ออนุมัติงรายงานการประชุม 

ขอเสนอแนะตางๆ ที่ไมเก่ียวกับวาระการประชุมควรพิจารณาในวาระที่ 7 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ หากมีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอใหยกมือข้ึน เพื่อให

เจาหนาที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบรอยแลวเพื่อนํามานับคะแนนตอไป 

ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ดวยคะแนน

เสียงขางมาก ดังตอไปน้ี   

 เห็นดวย 156,670,266 หุน คิดเปนรอยละ  99.9999 

 ไมเห็นดวย  100  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0001 

 งดออกเสียง  -  หุน  คิดเปนรอยละ  0.000 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ สําหรบัปสิ้นสดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ไดปรากฎในหัวขอ 

“รายงานคณะกรรมการตอผูถือหุน” ในหนาที่ 6-11 และในหัวขออ่ืนของรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ ดังปรากฎในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2  

ประธานไดขอใหนายประสาน สิปานิ ไดชี้แจงผลการดําเนินงานและจุดเดนทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2560  ตอที่ประชุม    

นายประสาน สิปานิ ไดชี้แจงตอที่ประชุมเก่ียวกับผลการดําเนินงานและจุดเดนทางการเงินโดยรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2560 ดังนี้  

1. สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ปริมาณการขายลดลงรอยละ 9 เปนผลมาจากการผลิตที่ลดลงเน่ืองจากมีการ

ดําเนินการลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) กับหนวยงานของจังหวัด เพื่อแกไขปญหาเร่ืองกลิ่นจากการดําเนินงาน

ของโรงงานจากการรองเรียนของสมาชิกบางรายในชุมชน โดยราคาขายเพิ่มข้ึนรอยละ 10 ตามที่ไดกลาวแลวขางตน 

บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ลดลงรอยละ 2 อยูที่จํานวน 9,080 ลานบาท เม่ือ

เทียบกับ 9,223 ลานบาทในปกอน ตนทุนขายลดลงรอยละ 7 สาเหตุหลักเน่ืองมาจากปริมาณการขายที่ลดลง 

2. สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 1,034 ลานบาท เม่ือเทียบกับ

กําไรสุทธิ 468 ลานบาทในปที่ผานมา เพิ่มข้ึน 566 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 121 และงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสีย บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 2,325 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 1,386 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 940 ลานบาทคิด

เปนรอยละ 68 สาเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทฯ มีกําไรเพิ่มข้ึนในป 2560 เมื่อเทียบกับป 2559 เปนผลมาจากราคาขายท่ี

เพิ่มข้ึนรอยละ 10 ปริมาณขายลดลงรอยละ 9 ตนทุนวัตถุดิบ คาใชจายในการขาย บริหารและอ่ืนๆ ที่สูงข้ึน กําไรจาก

อัตราแลกเปลี่ยนและสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่สูงข้ึน 

3. แนวโนมตลาด 

3.1 ราคาเสนใยเรยอน (VSF) มีแนวโนมผันผวนและลดลงรอยละ 14 ในชวง 3 เดือนที่ผานมา 

3.2 ความสามารถในการผลิต VSF ในตลาดโลกยังคงเพิ่มข้ึนและคาดวาจะเพิ่มข้ึนเปน 2 เทาใน 2-3 ปขางหนาจาก

ระดับปจจุบันอยูที่รอยละ 8 เน่ืองจากกําลังการผลิตใหมที่ประกาศโดยผูผลติของประเทศจีนและอินโดนีเซีย 

3.3 ประเทศจีนยังคงเปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญโดยมีกําลังการผลิต VSF เกือบรอยละ 65 ของโลก 

4. ความทาทายที่สําคัญและการดําเนินไปขางหนา 

4.1  ขนาดของเศรษฐกิจที่ไมเอ้ืออํานวย จากกําลังการผลิตใหมบนพื้นฐานของเคร่ืองจักรขนาดใหญ (สูงถึง 300-350 

ตันตอวันเมื่อเทียบกับ 90 ตันตอวันสําหรับบริษัท ไทยเรยอน) 

4.2  ตนทุนการดําเนินงานที่สูงข้ึนในประเทศไทยเน่ืองจากตนทุนแรงงานและคาไฟฟาที่สูงข้ึน 

4.3  ขอจํากัดในการเติบโตในอนาคตอันเน่ืองมาจากขอจํากัดของพื้นที่ภายใตกฎหมายการวางผังเมืองที่เขมงวดและ

ความตระหนักในระดับสูงเก่ียวกับประเด็นดานสิ่งแวดลอมในชุมชนทองถิ่น 

4.4 ความตองการใชเงินจํานวนมากและรักษาสภาพของโรงงาน การรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอมที่ดีและความปลอดภัย 

4.6 ตลาดสิ่งทอในประเทศลดลง เน่ืองจากการปดกิจการบางสวนหรือทั้งหมดของโรงงานปนดายเน่ืองจากตนทุนการ

ดําเนินงานที่สูงข้ึนเมื่อเทียบกับคูแขงซึ่งสงผลใหบริษัทฯ ตองพึ่งพาการสงออกมากข้ึน 

4.7  การดําเนินการตอไปคือ การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑโดยการเพิ่มสวนแบงในผลิตภัณฑพิเศษที่มี

มูลคาเพิ่ม เชน โมดาล ผลิตภัณฑที่ไมใชสิ่งทอ ไมโครดีเนียร เปนตน และการลดคาใชจายดานเคมีภัณฑ พลังงาน 

และตนทุนคงที่ ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯ สามารถแขงขันไดในระดับหน่ึง 
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จากนั้น ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอ่ืนๆ โดยสรุปดังนี้  

1) นายสุธีร สหัสสะรังษี - ผูถือหุน ไดเสนอขอคิดเห็นและสอบถามดังตอไปน้ี 

1.1 กลยุทธของบริษัทฯ ในการพิจารณาอายุของโรงงาน (41 ป) ตนทุนคาไฟฟาและกําลังคนที่เพิ่มข้ึน ความตองการ

ในประเทศลดลง และการแขงขันจากผูผลิตรายอ่ืนๆ ที่มีความไดเปรียบดานตนทุนเน่ืองจากมีกําลังการผลิตที่สูงข้ึน 

1.2 การลงทุนของบริษัทฯ ควรอยูในธุรกิจหลักเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนจากการลงทุน เชน ประเทศอียิปต 

1.3 คณะกรรมการควรมีการแตงตั้งใหม 

- ประธานชี้แจงวา ไมมีความจําเปนตองเปล่ียนแปลงคณะกรรมการ เน่ืองจากเปนปจจัยที่ไมเก่ียวของกับบริษัทฯ แต

รวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยทั่วไปในประเทศไทย การลงทุนของบริษัทฯ ทั้งในและนอกประเทศเพื่อประโยชนของ

ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย กรรมการบริษัทฯ ไดชี้แจงตอไปวาบริษัทฯ และกลุม

บริษัทที่ผลิตเสนใย VSF เปนผูผลิต VSF รายใหญที่สุดในโลก บริษัทฯ มีกลยุทธในการลงทุนในแตละประเทศ

รวมทั้งธุรกิจในประเทศจีน เง่ือนไขบางประการในประเทศไทยไมเหมือนกับประเทศอินโดนีเซีย ที่มีโรงงานผลิต 

VSF ซึ่งมีโรงงานผลิตพลังงานรวมเปนของตนเอง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ซื้อไอนํ้าจากบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค 

จํากัด (มหาชน) (TCB) และไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค ถึงแมวาโรงงานของบริษัทฯ จะมีอายุ 41 ป แตบริษัทฯ 

ก็ยังมีความสามารถในการทําไรและสามารถจายเงินปนผลทุกป 

- นายประสาน สิปานิ ไดรวมชี้แจงวา บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงผลิตภัณฑพิเศษและขยายตลาดสงออกเพื่อให

สามารถแขงขันได การลงทุนของบริษัทฯ ใน TCB สงผลใหเกิดการจัดหาระบบสาธารณูปโภคในอัตราที่แขงขันได 

บริษัทฯ ยังคงลงทุนในโครงการที่มีคุณภาพดี มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ และมุงเนนการลดตนทุนดานเคมีภัณฑ

สาธารณูปโภค และผลผลิตตอกําลังคน นายสุธีร สหัสสะรังษี ไดแสดงความชื่นชมตอคณะกรรมการและผูบริหาร

เก่ียวกับบทบาทและความพยายามในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

2) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร – ผูถือหุน ไดสอบถามวา บริษัทฯ มีแผนที่จะแขงขันอยางไร 

- นายประสาน สิปานิ ชี้แจงวา บริษัทฯ ยังคงเพิ่มสวนแบงมูลคาในผลิตภัณฑเสนใยที่เพิ่มมูลคา การลดตนทุนดาน

การดําเนินงานและการขยายตลาด 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 2560 และงบกําไรขาดทนุสําหรบัปสิน้สดุวนัที ่ 31 

มนีาคม 2560 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2560 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปหนาที่ 106-189 ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายละเอียดไวในหัวขอ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หนาที่ 88-89 ในรายงาน

ประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ ดังปรากฎในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 รายละเอียดตามที่

ไดกลาวไปแลวในวาระที่ 2 
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ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอ่ืนๆ โดยสรุปดังนี้  

1) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร – ผูถือหุน สอบถามรายละเอียดของคาใชจายเพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจในงบการเงิน

และขอใหบริษัทฯ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตนทุนขาย 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ชี้แจงวา บริษัทฯ ไดระบุรายละเอียดเก่ียวกับคาใชจายในรายงานประจําป 

หนา 170 

- นางสาวโกสุมภ ชะเอม ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงวา การเปดเผยขอมูลเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและ

ครอบคลุมรายการสําคัญๆ ที่เก่ียวกับตนทุน 

2) นายบาซันต ดูการ – ผูถือหุน ไดแสดงความเห็นเก่ียวกับจํานวนผูมีอํานาจลงนามและเร่ืองอ่ืน ๆ ซึ่งไมเก่ียวของกับวาระน้ี 

ในเร่ืองดังกลาวนี้ ผูถือหุนทานหน่ึงไดเสนอวาควรเปนขอซักถามหรือขอเสนอแนะใดๆ ที่เก่ียวของกับวาระการประชุม

เทาน้ัน และหากเปนเร่ืองที่ไมเก่ียวของกับวาระการประชุมเสนอใหไปอยูในวาระที่ 7 ซึ่งจะชวยใหการประชุมเปน

ระเบียบและประหยัดเวลาผูถือหุนทั้งหมด 

3) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี – ผูถือหุน สอบถามดังนี้ 

3.1 ทําไมบริษัทฯ จึงเปลี่ยนวิธีการจัดทํางบการเงินเปนวิธีการแสดงเงินลงทุนตามสวนไดเสีย 

- นายเมธาสิทธ์ิ กรวัชรวิโรจน ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงวา จากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหม การลงทุน

ของบริษัทฯ ในบริษัท เอวี เทอเรซ เบย อิงค (AVTB) ซึ่งเดิมถือเปนบริษัทยอย และงบไดแสดงเปนการลงทุนในการ

รวมคาตั้งแตปที่แลว โดยพิจารณาอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทดังกลาว และพบวาบริษัทฯ มีเพียงอํานาจควบคุม

รวมกันใน AVTB ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีจากงบการเงินรวมมาเปนวิธีสวนไดเสีย 

3.2 รายละเอียดของเงินลงทุนชั่วคราวในป 2559 จํานวน 170 ลานบาท ตามที่ระบุในรายงานประจําปหนา 106 มาจาก

ไหน 

3.3  อะไรคือสาเหตุของสินคาคงเหลือที่เพิ่มข้ึน 

3.4 อะไรคือสาเหตุของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ลดลงเหลือ 29.739 ลานบาท ตามท่ีกลาวไวในรายงาน

ประจําปหนา 106  

3.5 อะไรคือสาเหตุที่หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มข้ึนเปน 374.070 ลานบาท ตามที่กลาวไวในรายงานประจําป

หนา 108 

3.6 กําไรสุทธิสําหรับปเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเงินปนผลและรายไดอ่ืนๆ ใชหรือไม 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ไดชี้แจงดังนี้ 

 เงินลงทุนจํานวน 170 ลานบาท เปนเงินฝากประจําและตั๋วแลกเงินกับธนาคารเปนระยะเวลา 3-12 เดือน 

 สตอกสินคาเพิ่มข้ึน สวนใหญเปนผลมาจากเย่ือกระดาษซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพิ่มข้ึน 

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลดลง สวนใหญมาจากการลดลงของขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชตามที่

กลาวในรายงานประจําปหนา 174 

 หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มข้ึน สวนใหญเกิดจากกําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงิน

ลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 

 กําไรสุทธิเพิ่มข้ึน สวนใหญเปนผลมาจากราคาขายที่เพิ่มข้ึนรอยละ 10 

3.7 ทําไมบริษัทฯ จึงตองมีการตั้งสํารองทั่วไปจํานวน 2,500 ลานบาท 

- นางสาวโกสุมภ ชะเอม ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ช้ีแจงวา ไดดําเนินการตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 

3.8 ทําไมคาสอบบัญชีเพิ่มข้ึน 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ชี้แจงวา คาสอบบัญชีที่เสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเพิ่มข้ึนรอยละ 6.38 เม่ือ

เทียบกับปกอน 

- นางสาวโกสุมภ ชะเอม ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดรวมชี้แจงวา การเพิ่มข้ึนของคาสอบบัญชีมีความสมเหตุสมผล

เน่ืองจากคาสอบบัญชีไมไดมีการปรับข้ึนในชวง 3 ปที่ผานมา 
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6) นายบาซันต ดูการ – ผูถือหุน ไดกลาวถึงกระแสเงินสดที่แข็งแกรง การดําเนินธุรกิจและงบการเงินที่ดีข้ึน 

7) นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล – ผูถือหุน ไดกลาวถึงสิทธิของผูถือหุนในการซักถามคําถามตางๆ ในแตละวาระ และประธาน

ควรใหความสําคัญตอเร่ืองดังกลาว หากผูถือหุนมีขอสงสัย และ/หรือขอเสนอแนะที่ไมเก่ียวของกับวาระการประชุม ผูถือ

หุนควรไปสอบถามที่สํานักงานของบริษัทฯ และ/หรือในวาระที่ 7 นายสุธีร สหัสสะรังษี ผูถือหุนทานหน่ึงไดแสดง

ความเห็นวาประธานมีสิทธิดําเนินการประชุมตามวาระและประธานทําหนาที่ในการบริหารเวลาในการประชุมดีอยูแลว 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ หากมีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอใหยกมือข้ึน เพื่อให

เจาหนาที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบรอยแลวเพื่อนํามานับคะแนนตอไป 

ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม 2560 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

31 มีนาคม 2560 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปน้ี   

 เห็นดวย 156,753,898 หุน คิดเปนรอยละ  99.9999 

 ไมเห็นดวย  100  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0001 

 งดออกเสียง  -  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่4  พจิารณาอนมุตักิารจายเงนิปนผล 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิรวมจํานวน 1,034 ลานบาท   เม่ือ

เทียบกับปกอนมีกําไรสุทธิจํานวน 486 ลานบาท โดยมีกําไรเพิ่มข้ึนจํานวน 566 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 121 อยางไรก็

ตาม คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.05 บาท 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 211.68 ลานบาท เงินปนผลจายดังกลาวไดรับการยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคลทั้งจํานวน เน่ืองจากเปนรายไดจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 59-

0424-0-04-1-0 เงินปนผลจายดังกลาวจะทําการจายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ ซึ่งสรุปได

ดังนี้ 

1) นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล – ผูถือหุน กลาววา เราตองการผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหุนบริษัทไทยเรยอน (TR) การ

จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.05 บาทน้ันไมสมเหตุสมผล การซื้อขายหุน TR ในตลาดนอยมาก เขาขอเสนอใหบริษัทฯ 

จายเงินปนผลเปนใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เพ่ือเพิ่มสภาพคลองในตลาด บริษัทฯ ควรเปดโอกาสเชิญชวนนัก

ลงทุนรุนใหมใหเขามาลงทุนในหุน TR  

2) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร – ผูถือหุน เสนอวาในปที่ผานมาเขาไดเสนอใหจายเงินปนผลเพิ่มข้ึนในอัตราหุนละ 2.30 

บาท ซึ่งอัตราการจายเงินปนผลของบริษัทฯ อยูที่รอยละ 30 ในป 2559 เมื่อเทียบกับรอยละ 20 ในปน้ี แมวากําไรจะ

เพิ่มข้ึนในปน้ีก็ตาม ดังนั้นจึงขอใหพิจารณาจายเงินปนผลที่สูงข้ึนในอัตราหุนละ 1.60 บาทตามนโยบายการจายเงินปน

ผลของบริษัทฯ 
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3) ผูถือหุนทานอ่ืน ขอใหชี้แจงเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายการจายเงินปนผลรอยละ 20-35 หากบริษัทฯ มีกําไรมากข้ึนก็ควร

จายเงินปนผลใหแกนักลงทุนเพิ่มข้ึนแทนการมีเงินสํารองสูงข้ึน ปจจุบัน บริษัทฯ มีสํารองเพ่ิมข้ึนและไมมีภาระผูกพันที่

สําคัญในอนาคตอันใกล ในกรณีที่บริษัทฯ มีความตองการใชเงินทุนมากข้ึน สามารถพิจารณาเพิ่มทุนได 

4) ผูถือหุนทานอ่ืน เสนอแนะวา บริษัทฯ ควรปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหมีอัตราการจายเงินปนผลที่ต่ํากวาในขณะที่

มีกําไรนอยกวา และในทางกลับกันใหมีอัตราการจายเงินปนผลที่สูงข้ึนในขณะที่มีกําไรมากข้ึน 

5) นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล – ผูถือหุน เห็นดวยกับผูถือหุนทานอ่ืน คือ นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร เพ่ือพิจารณาใหจายเงิน

ปนผลในอัตราหุนละ 1.50 บาท ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ควรพิจารณาการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant)  

6) นายสุธีร สหัสสะรังษี – ผูถือหุน เสนอแนะใหบริษัทฯ จายเงินปนผลเพิ่มข้ึนเปน 50 บาทตอหุน เมื่อพิจารณามูลคาเงิน

ลงทุนสุทธิกวา 20,000 ลานบาท และสามารถบริหารการใชเงินในอนาคตสําหรับการขยายการลงทุน การปรับเปลี่ยน

ขนาดของเคร่ืองจักร และโรงไฟฟา 

7) นายบาซันต ดูการ – ผูถือหุน เสนอแนะวา นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ควรเช่ือมโยงกับกําไรสุทธิตามวิธีงบ

การเงินรวมแทนงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัทฯ ชี้แจงวา เงินปนผลที่ลดลงน้ันหลังจากพิจารณาการลงทุนในผลิตภัณฑที่เพิ่ม

มูลคา คาใชจายดานสิ่งแวดลอม ตนทุนสําหรับการทดแทนเคร่ืองจักร การหาแหลงพลังงานใหม เปนตน 

- ประธานชี้แจงเพิ่มเติมวา นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว อยางไร

ก็ตามประธานใหคํามั่นวาจะนําเอาคําแนะนําที่เปนประโยชนของผูถือหุนในการพิจารณาตอไป 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ หากมีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอใหยกมือข้ึน เพื่อให

เจาหนาที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบรอยแลวเพื่อนํามานับคะแนนตอไป 

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.05 บาท เปนเงินจํานวน 211.68 ลานบาท เงินปนผลจาย

ดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งจํานวน เนื่องจากเปนรายไดจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน เงินปน

ผลจายดังกลาวจะทําการจายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และนายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท เปนผูมีอํานาจในการ

ดําเนินการจายเงินปนผลในคร้ังนี้ ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปน้ี   

 เห็นดวย 156,753,898 หุน คิดเปนรอยละ  99.9999 

 ไมเห็นดวย  100  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0001 

 งดออกเสียง  -  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 ซึ่งกําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทุก

คร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน

ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได” 
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ในปน้ี     บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คน คือ  (1)  นางราชาสรี เบอรลา – กรรมการ      

(2) นายคริสนา คิสชอร มาเฮชวาร่ี – กรรมการ (3) นายแฮรี่ กฤษณะ อาการวาล – กรรมการ จากกรรมการทั้ง 3 คนดังกลาว 

นายคริสนา คิสชอร มาเฮชวาร่ี และ นายแฮร่ี กฤษณะ อาการวาล ไดลาออกจากคณะกรรมการบริษัทมีผลตั้งแตวันที่ 30 

พฤษภาคม 2560 อยางไรก็ตามตามวาระการดํารงตําแหนงเดิมและกําหนดการที่ตองออกตามวาระของกรรมการจึงถือวา

กรรมการ 2 ทานน้ียังอยูในรายชื่อกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนง

กรรมการนั้นมาจากความรูและประสบการณของกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฎในสิ่งที่สงมา

ดวยลําดับที่ 6  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัตินางราชาสรี เบอรลา กรรมการที่ตองออกตามวาระกลับ

เขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อกรรมการใหม 2 ทานแทน (1) นายคริสนา คิสชอร มาเฮชวาร่ี 

และ (2) นายแฮร่ี กฤษณะ อาการวาล ซึ่งไมสามารถเสนอแตงตั้งใหมไดเน่ืองจากไดลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ 

มีผลตั้งแตวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 แลวนั้น  

คณะกรรมการพิจารณาแลว   เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหม   2   ทาน  คือ     

(1) นายดิลิป ซิงห กอร และ (2) ดร. บีร กาปูร เพื่อเขามาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการ 2 คนที่ลาออก เพ่ือนํา

ประสบการณและความรูมาบริหารจัดการธุรกิจตางๆ ประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและ

กรรมการที่ตองออกตามวาระไดเปดเผยไวในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3  โดยกรรมการเหลานี้จะไดรับเบ้ียประชุมสําหรับการ

เขาประชุมคณะกรรมการคร้ังละ 25,000.- บาทตอคร้ัง ซึ่งเปนไปตามขอบังคับในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 14   

นายดิลิป ซิงห กอร และ ดร. บีร กาปูร ไดออกจากที่ประชุมระหวางการประชุมและการลงมติในวาระน้ี เน่ืองจากมีสวนไดเสีย

ในวาระน้ี 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ ซึ่งสรุปได

ดังนี้ 

1) นายบาซันต ดูการ – ผูถือหุน เสนอแนะวา รายละเอียดของนางราชาสรี เบอรลา ควรมีรายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากน้ี

เขายังเสนอใหบริษัทฯ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (CG) ที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑที่ประกาศ

โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (SEC) 

2) ผูถือหุนทานอ่ืน เสนอวาในวาระนี้ควรพิจารณาคาตอบแทนรวมทั้งการแตงตั้งกรรมการดวย 

3) นายสุธีร สหัสสะรังษี – ผูถือหุน เสนอแนะวา บริษัทฯ ควรทบทวนการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการมากข้ึนข้ึนอยูกับก

การสํารวจตลาด โดยคํานึงถึงบทบาทของกรรมการในดานคาตอบแทนสําหรับการบริหารจัดการ 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ หากมีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอใหยกมือข้ึน เพื่อให

เจาหนาที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบรอยแลวเพื่อนํามานับคะแนนตอไป 

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขามาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้ 

 1.   นางราชาสรี เบอรลา กรรมการ 
 เห็นดวย 153,311,681  หุน คิดเปนรอยละ  97.8040 
 ไมเห็นดวย  3,442,317  หุน  คิดเปนรอยละ  2.1960 
 งดออกเสียง  -  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0000 
 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 2.   นายดิลิป ซิงห กอร กรรมการ 

 เห็นดวย 153,553,898  หุน คิดเปนรอยละ  97.9585 

 ไมเห็นดวย  3,200,100  หุน  คิดเปนรอยละ  2.0415 

 งดออกเสียง  -  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 3.   ดร. บีร กาปูร กรรมการ 

 เห็นดวย 153,553,898  หุน คิดเปนรอยละ  97.9585 

 ไมเห็นดวย  3,200,100  หุน  คิดเปนรอยละ  2.0415 

 งดออกเสียง  -  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่6 พจิารณาแตงตั้งผูสอบบัญชแีละกําหนดคาสอบบญัช ี

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 ซึ่งกําหนดวา “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําป

พึงกระทํา คือ แตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชี”  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตอไปอีกวาระหน่ึงตามขอเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และจากการพิจารณาจากคุณสมบัติของผูสอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามตอไปน้ี (1) นายกฤษดา 

เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแตป 2560) และ/หรือ (2) นางพูนนารถ เผาเจริญ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ (3) นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2561 เปนเงินจํานวน 1,250,000.- บาท (สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560: 1,175,000.- บาท) ซึ่งไมรวม

คาใชจายอ่ืน  

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของสํานักงานดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่

เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ ซึ่งสรุปได

ดังนี้ 

1) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี – ผูถือหุน สอบถามเก่ียวกับขอบเขตงานตรวจสอบและข้ันตอนการตรวจสอบเก่ียวกับฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทตางๆ ที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน 

- นางสาวโกสุมภ ชะเอม ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดชี้แจงวา บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดปฏิบัติตามข้ันตอนตาม

มาตรฐานการตรวจสอบและสอบถามไปยังกับผูสอบบัญชีของบริษัทที่เก่ียวของกันโดยตรง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดและ

ความสําคัญของรายการ 

2) นายบาซันต ดูการ – ผูถือหุน เสนอวาควรเปดเผยขอมูลประวัติของผูสอบบัญชีแตละรายในวาระน้ีดวย 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ หากมีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอใหยกมือข้ึน เพื่อให

เจาหนาที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบรอยแลวเพื่อนํามานับคะแนนตอไป 

ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 
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ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งผูสอบบัญชี ดังนี้ (1) นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (เปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ต้ังแตป 2560) และ/หรือ (2) นางพูนนารถ เผาเจริญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ (3) 

นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459  แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และอนุมัติคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เปนเงินจํานวน 1,250,000.- บาท ซ่ึงไมรวมคาใชจายอ่ืน ดวยคะแนนเสียง

ขางมาก ดังตอไปนี้ 

 เห็นดวย 156,735,498 หุน คิดเปนรอยละ  99.9882 

 ไมเห็นดวย  18,500  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0118 

 งดออกเสียง  -  หุน  คิดเปนรอยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่7 เรื่องอื่นๆ (ถาม)ี 

ประธานแจงวา วาระนี้กําหนดเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพื่อใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซักถามหรือขอ

สงสัยตางๆ ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ ซึ่งสรุปได

ดังนี้ 

1) ผูถือหุนทานหน่ึง สอบถามเก่ียวกับสถานะของบริษัท เบอรลา ลาว พัลพ แอนด แพลนเทช่ัน จํากัด (BLPP) ประเทศลาว 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ชี้แจงวา บริษัทฯ ไดลงนามในบันทึกความเขาใจกับรัฐบาลลาวในการจัดหา

ที่ดินจํานวน 50,000 เฮกตาร สําหรับพื้นที่ปลูกเพื่อทําเปนโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ อยางไรก็ตาม บริษัท ไมไดรับ

ที่ดินตามเง่ือนไข และดวยเหตุน้ีจึงทําใหโครงการน้ีถูกระงับ และขณะนี้บริษัทฯ พรอมกับผูถือหุนอ่ืนกําลังมองหา

ชองทางการขายโครงการนี้ ปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 30 ใน BLPP รวมทั้งผูถือหุนอ่ืน (PT Indo Bharat 

Rayon, ประเทศอินโดนีเซีย และ Grasim Industries Limited ประเทศอินเดีย ซึ่งมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 30 

และรอยละ 40 ตามลําดับ) ในบริษัทน้ี 

- นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย กรรมการบริษัท ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา การจัดตั้งโรงงานเยื่อกระดาษเปน

วัตถุประสงคหลักในการลงทุนในประเทศลาว เย่ือกระดาษที่ผลิตจากโรงงานแหงนี้ควรจะถูกสงออกไปยังบริษัท 

ไทยเรยอนเพ่ือผลิตเสนใย รัฐบาลลาวไดตกลงท่ีจะใหที่ดินเพื่อปลูกยูคาลปตัสซึ่งมีเน้ือที่ประมาณ 50,000 เฮกตาร 

หลังจาก 5-7 ปจะถูกใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ อยางไรก็ตามรัฐบาลลาวไมสามารถใหที่ดินแก BLPP 

ตามความเขาใจ การลงทุนใน BLPP จนถึงขณะนี้เปนการไดมาซึ่งที่ดินเพื่อปลูกยูคาลิปตัสกับที่ดินจํานวนนอย

ตามที่รัฐบาลจัดสรรไว ในขณะที่โครงการเร่ิมมีความไมแนนอนจากการพิจารณาสถานการณตลาดและขนาดของ

โรงงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะหาโอกาสที่เหมาะสมในการขายโครงการนี้ 

2) นายบาซันต ดูการ – ผูถือหุน เสนอแนะให บริษัทฯ จัดสงรายงานการประชุมใหแกผูถือหุนดวย 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัทฯ ชี้แจงวา บริษัทฯ จะจัดสงรายงานการประชุมใหตลาดหลักทรัพยภายใน 14 

วันนับจากวันประชุมสามัญผูถือหุนตามกฎหมาย และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ 
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3) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร – ผูถือหุน ขอใหบริษัทฯ ชี้แจงเร่ืองการลดกําลังการผลิต 

- นายปณิธาน ศรียาง ผูจัดการทั่วไป  (ฝายทรัพยากรมนุษย) กลาววา ทีม CSR ไดมีการลงพื้นที่กระชับ

ความสัมพันธกับชุมชนรอบโรงงาน และมีการดําเนินการเพื่อความเปนอยูที่ดีข้ึนของชุมชน จากการสํารวจพบวา

ชุมชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินการของบริษัทฯ ในเร่ืองกลิ่น ซึ่งปจจุบันอยูในเกณฑที่ยอมรับไดสําหรับ

สมาชิกทุกคนในชุมชน บริษัทฯ ไดแตงตั้งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยใหดําเนินการศึกษาเพื่อหา

แนวทางในการแกไขปญหาน้ีตอไป ปจจุบัน บริษัทฯ มีกําลังการผลิตรอยละ 100 จนถึงเดือนตุลาคม 2560 ตามมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังลาสุดและรอผลการพิจารณาครั้งสุดทายสําหรับเร่ืองนี้ 

4) นายบาซันต ดูการ – ผูถือหุน เสนอแนะนวัตกรรมใหมของอุปกรณและเคร่ืองจักร 

5) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี – ผูถือหุน ไดสอบถามเกี่ยวกับเร่ืองดังตอไปน้ี 

5.1  บริษัทฯ มีปญหาเก่ียวกับแรงงานตางดาวหรือไม 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัทฯ  ชี้แจงวา บริษัทฯ ไมมีแรงงานตางดาว 

5.2  อะไรคือกลยุทธของบริษัทฯ ที่จะรักษาความสามารถในการแขงขัน บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในธุรกิจใหมหรือไม 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัทฯ   ช้ีแจงวา บริษัทฯ พยายามที่จะรักษาความสามารถในการแขงขันโดยการเพิ่ม

สวนแบงของผลิตภัณฑพิเศษที่มีมูลคาเพิ่ม ลดตนทุนการดําเนินงาน และการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ 

6) นายสุธีร สหัสสะรังษี – ผูถือหุน เสนอใหบริษัทฯ ควรจัดทํารายการตรวจสอบซึ่งครอบคลุมทั้งดานความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงทางการเมือง และความเส่ียงอ่ืน ๆ กอนที่จะตัดสินใจลงทุน 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ จะจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ใหกับตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ ผูถือหุนสามารถเขาไปที่ 

www.thairayon.com และผูบริหารไดเชิญผูถือหุนเพื่อเขาเยี่ยมชมโรงงานที่จังหวัดอางทอง กําหนดวันเขาเยี่ยมชมจะแจง

ใหทราบในภายหลัง ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดเตรียมแบบฟอรมสําหรับรายละเอียดการติดตอที่โตะลงทะเบียน 

ประธานไดกลาววาการประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระแลว และไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลา

มารวมประชุมในวันน้ี พรอมทั้งเรียนใหผูถือหุนทราบวาคณะกรรมการบริษัท คณะผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยังคง

ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบอยางตอเน่ืองเพื่อประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนและเพ่ือการเติบโตของบริษัทฯ 

ประธานจึงกลาวปดประชุม 

ปดประชุมเวลา 17.50 น. 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.........................................................ประธานที่ประชุม 

                (นายวินัย  สัจเดว) 

                  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 


