
 รายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2560 
ของบรษิทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) 

 

วันที่ประชุม : วนัศกุร์ท่ี 21 กรกฎาคม 2560 

สถานที่ประชุม : ณ ห้องนิวยอร์ค ชัน้ 2 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ออล ซีซัน่ส์ เพลส เลขท่ี 87 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี 

เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

ประธานที่ประชุม : นายวินยั  สจัเดว  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

เลขานุการที่ประชุม : นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์  เลขานกุารบริษัท 

เร่ิมประชุมเวลา : 14.00 น. 

ผู้เข้าประชุม : มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 78 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น

จํานวน 90 ราย รวมเป็น 168 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 156,361,561 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.56 

ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม

จํานวน 392,437 หุ้น ดงันัน้มีจํานวนผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองทัง้หมด 105 ราย และผู้ รับมอบ

ฉนัทะซึง่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 110  ราย รวมเป็น 215 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นทัง้หมด 

156,753,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.75 ของหุ้นท่ีออกจําหนา่ยและชําระเต็มมลูคา่แล้ว 

จึงถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 

เลขานกุารท่ีประชุมกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น นายวินยั สจัเดว กรรมการอิสระได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากนายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ 

ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 34 “ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ถ้าไม่มีประธาน

กรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน

กรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลือกตัง้ผู้ ถือห้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน” ซึ่งปัจจบุนั

บริษัทฯ ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ ดงันัน้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบั ผมขอให้ท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือเป็น

ประธานท่ีประชมุ  

นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล ในฐานะผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ได้ขอเสนอช่ือคณุวินยั สจัเดว ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเป็นประธานในท่ี

ประชุม และหลงัจากเสนอช่ือดงักล่าว ไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดคดัค้านการเสนอช่ือคุณวินัย สจัเดว เป็นประธานท่ีประชุม และมีมติ

เห็นชอบให้นายวินยัเป็นประธานท่ีประชมุ นายวินยัได้แจ้งผลการคดัเลอืกประธานท่ีประชมุให้ท่ีประชมุรับทราบมติท่ีประชมุ 

ประธานได้เปิดการประชมุโดยกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น รวมทัง้แนะนํากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

1. นายวินยั  สจัเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายดิลปิ ซงิห์ กอร์ ผู้ อํานวยการกลุม่ธุรกิจเส้นใยและเยื่อกระดาษ 

5. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ (ธุรกิจเส้นใย) 

6. ดร. บีร์ กาปร์ู ประธานบริหารกลุม่ 

รายช่ือกรรมการท่ีไมเ่ข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น มีดงันี ้

1. นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ ประธานกรรมการบริษัท 

2. นางราชาสรี เบอร์ลา่ กรรมการ 

 

 



จากนัน้ประธานได้แนะนํา นายประสาน สิปานิ ในฐานะประธานบริษัท นายประสาน สิปานิ ได้แนะนําทีมผู้บริหารท่ีเข้าร่วม

ประชมุ ดงันี ้

1. นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท 

2. นายปราโมท คานเดลวาล รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 

3. นายปณิธาน ศรียางค์ ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์)  

4.  นายมาโนช มิตตลั ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายบริหารวตัถดุบิ) 

5.  นายมาเฮนดรา กาเนอริวาล ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายพาณิชย์) 

6. นางประนอม ตระกลูทิพย์ รองผู้จดัการ (ฝ่ายบญัชี) 

7. นางเฉลยีว สงัข์เงิน หวัหน้าแผนกบญัชี 

8. นายหิมานช ูโดเน ่ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และจีน 

9. นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารบริษัท 

 

จากนัน้ ประธานได้แนะนํานางสาวโกสมุภ์ ชะเอม  นายเมธาสิทธ์ิ กรวชัรวิโรจน์ และ นางสาวรุ่งดาว ศภุชลจรัญ ผู้สอบบญัชีจาก

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  ซึ่งทําหน้าท่ีร่วมชีแ้จงข้อมลูด้านการเงิน และนายเฉลิมพล สงิห์รัตน์ นกักฎหมายอิสระ ได้เข้าร่วม

ประชมุเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงในการประชมุครัง้นีด้้วย 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบถึงข้อปฏิบตัิสําหรับการประชุมและวิธีการออกเสยีง

ลงคะแนนในแตว่าระการประชมุ ในการลงมติแต่ละวาระนัน้ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้น

เห็นด้วยตามมติท่ีนําเสนอ 

หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ขัน้ตอนการนบัคะแนนมีดงันี ้ 

1. ก่อนการลงมติใดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 

2. ประธานจะแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ให้ลงมติในแตล่ะวาระโดยวิธีเปิดเผย 

3. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีง “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ในแตล่ะวาระได้ โดยใช้บตัรลงคะแนนท่ีได้รับ ณ ตอน

ลงทะเบียน ทัง้นี ้ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ถือหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง 

4. ในแต่ละวาระหากผู้ ถือหุ้ น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบ

ลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว เพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

5. การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุ้นท่ีลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสยีง  

6. หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซกัถาม ขอให้ยกมือขึน้ และขอความกรุณาแถลง

ตอ่ท่ีประชมุด้วยวา่ เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม 

เมื่อผู้ ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสยีงลงคะแนน การนบัคะแนนเสยีง และการประกาศผลคะแนนตามท่ีกลา่วข้างต้น 

ก่อนเร่ิมวาระการประชุม ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามใดๆ ขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นซกัถามให้ตรง

ประเด็นกบัวาระท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ หากท่านใดมีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ทางบริษัทฯ มีความยินดีท่ีจะตอบข้อซกัถาม

ตา่งๆ ในวาระท่ี 7 ซึ่งวาระนีเ้ป็นวาระท่ีกําหนดเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการหรือผู้บริหารได้

ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่งๆ 

จากนัน้ประธานจงึเร่ิมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 



วาระที่ 1 พจิารณาอนุมัตริายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 24 เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 24 ซึ่ง

จดัทําขึน้เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหน้าท่ี 10-29 รายงานการประชุมฉบบัดงักล่าวได้จัดสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น

พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1  

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามใเก่ียวกบัข้อมลูท่ีไมส่มบรูณ์หรือไมถ่กูต้องในรายงานการประชุม (หากมี) ประเด็นหรือความเห็น

ของผู้ ถือหุ้นบางรายสรุปได้ดงันี ้ 

1) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร - ผู้ ถือหุ้น ชีแ้จงว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปีท่ีแล้ว คณะกรรมการควรพิจารณานโยบาย 

การจ่ายเงินปันผลอีกครัง้หนึง่ 

- ประธานชีแ้จงวา่การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่แล้ว โดยเป็นการ

จ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 20-35 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปัจจบุนัคณะกรรมการยงัไมไ่ด้มีการ

พิจารณาปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

2) นายสธีุร์ สหสัสะรังษี - ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีการสอบถามเก่ียวกบัสถานะเงินกู้  ดอกเบีย้จ่าย และกําหนดการ

ชําระคืนเงินกู้ ยืมของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) (TCB) ท่ีให้กู้ ยืมแก่บริษัท Indigold (Mauritius) หรือไม ่

นอกจากนีเ้ขายงัเสนอแนะว่าบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีสดุของ TCB บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

จาก TCB ในเร่ืองนี ้

- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัทฯ ชีแ้จงวา่ ธุรกิจของ TCB มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นอิสระโดยคณะกรรมการและ

ผู้บริหารของ TCB บริษัทฯ ซึ่งเป็นเพียงผู้ ถือหุ้นทางธุรกิจของ TCB งบการเงินของ TCB ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีอิสระ ในประเด็นนี ้บริษัทฯ ได้ใช้รายงานการตรวจสอบและงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบของ TCB 

- ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ – บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ได้ร่วมชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ไมไ่ด้ตัง้สาํรองเผ่ือผลขาดทนุจากเงินให้

กู้ยืมดงักลา่วจากงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบของ TCB และได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานขัน้ตอนการตรวจสอบในเร่ืองนี ้

แล้ว 

3) นายบาซนัต์ ดกูาร์ - ผู้ ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นในเร่ืองต่างๆ เช่น การจดัสง่รายงานการประชุม AGM ทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

แนวทางปฏิบตัิของนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ การจดัทํางบการเงินรวมท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุท่ี

สาํคญั 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัทฯ ได้เรียนให้ทราบวา่ วาระท่ี 1 เป็นมตเิพ่ืออนมุตัิงรายงานการประชุม ข้อเสนอแนะ

ตา่งๆ ท่ีไมเ่ก่ียวกบัวาระการประชมุควรพิจารณาในวาระท่ี 7 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี ้หากมีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับ

ใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติอนมุตัิรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 24 เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 

ประธานได้มอบหมายให้นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีในการแจ้งผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 24 เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้

 เห็นด้วย 156,670,266 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

 ไมเ่ห็นด้วย  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 

 งดออกเสยีง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.000 

 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

 



วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ได้ปรากฎในหวัข้อ “รายงาน

คณะกรรมการต่อผู้ ถือหุ้น” ในหน้าท่ี 6-11 และในหวัข้ออ่ืนของรายงานประจําปี ซึ่งได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญ

ประชมุในครัง้นี ้ดงัปรากฏในสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2 

ประธานได้ขอให้นายประสาน สิปานิ ได้ชีแ้จงผลการดําเนินงานและจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 

มีนาคม 2560 ตอ่ท่ีประชมุ 

นายประสาน สิปานิ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเก่ียวกับผลการดําเนินงานและจุดเด่นทางการเงินโดยรวม สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 

มีนาคม 2560 ดงันี ้ 

1. สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 ปริมาณการขายลดลงร้อยละ 9 เป็นผลมาจากการผลิตท่ีลดลงเน่ืองจากมีการ

ดําเนินการลงนามในบนัทึกความเข้าใจ (MOU) กบัหน่วยงานของจงัหวดั เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองกลิ่นจากการดําเนินงานของ

โรงงานจากการร้องเรียนของสมาชิกบางรายในชุมชน โดยราคาขายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 ตามท่ีได้กลา่วแล้วข้างต้น บริษัทฯ  

มีรายได้จากการขายสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ลดลงร้อยละ 2 อยู่ท่ีจํานวน 9,080 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั 9,223 

ล้านบาทในปีก่อน ต้นทนุขายลดลงร้อยละ 7 สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากปริมาณการขายท่ีลดลง 

2. สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 1,034 ล้านบาท เมื่อเทียบกบักําไร

สทุธิ 468 ล้านบาทในปีท่ีผา่นมา เพ่ิมขึน้ 566 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 121 และงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่น

ได้เสีย บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 2,325 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 1,386 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ 940 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 68 

สาเหตุสําคญัท่ีทําให้บริษัทฯ มีกําไรเพ่ิมขึน้ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 เป็นผลมาจากราคาขายท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 

ปริมาณขายลดลงร้อยละ 9 ต้นทุนวตัถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและอ่ืนๆ ท่ีสูงขึน้ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและ 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมท่ีสงูขึน้ 

3. แนวโน้มตลาด 

3.1 ราคาเส้นใยเรยอน (VSF) มีแนวโน้มผนัผวนและลดลงร้อยละ 14 ในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา 

3.2 ความสามารถในการผลิต VSF ในตลาดโลกยงัคงเพ่ิมขึน้และคาดว่าจะเพ่ิมขึน้เป็น 2 เท่าใน 2-3 ปีข้างหน้าจากระดบั

ปัจจบุนัอยูท่ี่ร้อยละ 8 เน่ืองจากกําลงัการผลติใหมท่ี่ประกาศโดยผู้ผลติของประเทศจีนและอินโดนีเซีย 

3.3 ประเทศจีนยงัคงเป็นประเทศท่ีมีบทบาทสาํคญัโดยมีกําลงัการผลติ VSF เกือบร้อยละ 65 ของโลก 

4. ความท้าทายท่ีสาํคญัและการดําเนินไปข้างหน้า 

4.1 ขนาดของเศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้อํานวย จากกําลงัการผลติใหมบ่นพืน้ฐานของเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ (สงูถึง 300-350 ตนัตอ่วนั

เมื่อเทียบกบั 90 ตนัตอ่วนัสาํหรับบริษัท ไทยเรยอน) 

4.2 ต้นทนุการดําเนินงานท่ีสงูขึน้ในประเทศไทยเน่ืองจากต้นทนุแรงงานและคา่ไฟฟา้ท่ีสงูขึน้ 

4.3 ข้อจํากัดในการเติบโตในอนาคตอันเน่ืองมาจากข้อจํากัดของพืน้ท่ีภายใต้กฎหมายการวางผังเมืองท่ีเข้มงวดและ 

ความตระหนกัในระดบัสงูเก่ียวกบัประเด็นด้านสิง่แวดล้อมในชมุชนท้องถ่ิน 

4.4 ความต้องการใช้เงินจํานวนมากและรักษาสภาพของโรงงาน การรักษาคณุภาพ สิง่แวดล้อมท่ีดีและความปลอดภยั 

4.6 ตลาดสิ่งทอในประเทศลดลง เน่ืองจากการปิดกิจการบางส่วนหรือทัง้หมดของโรงงานป่ันด้ายเน่ืองจากต้นทุน 

การดําเนินงานท่ีสงูขึน้เมื่อเทียบกบัคูแ่ขง่ซึง่สง่ผลให้บริษัทฯ ต้องพึง่พาการสง่ออกมากขึน้ 

4.7 การดําเนินการต่อไปคือ การเพ่ิมความหลากหลายของผลติภณัฑ์โดยการเพ่ิมสว่นแบ่งในผลติภณัฑ์พิเศษท่ีมีมลูคา่เพ่ิม 

เช่น โมดาล ผลติภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่สิ่งทอ ไมโครดีเนียร์ เป็นต้น และการลดคา่ใช้จ่ายด้านเคมีภณัฑ์ พลงังาน และต้นทนุคงท่ี 

ซึง่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถแขง่ขนัได้ในระดบัหนึง่ 

 

 



จากนัน้ ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ โดยสรุปดงันี ้

1) นายสธีุร์ สหสัสะรังษี - ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอข้อคิดเห็นและสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

1.1 กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการพิจารณาอายุของโรงงาน (41 ปี) ต้นทุนค่าไฟฟ้าและกําลงัคนท่ีเพ่ิมขึน้ ความต้องการใน

ประเทศลดลง และการแขง่ขนัจากผู้ผลติรายอ่ืนๆ ท่ีมีความได้เปรียบด้านต้นทนุเน่ืองจากมีกําลงัการผลติท่ีสงูขึน้ 

1.2 การลงทนุของบริษัทฯ ควรอยูใ่นธุรกิจหลกัเพ่ือหลกีเลีย่งการขาดทนุจากการลงทนุ เช่น ประเทศอียิปต์ 

1.3 คณะกรรมการควรมีการแตง่ตัง้ใหม ่

- ประธานชีแ้จงว่า ไม่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ เน่ืองจากเป็นปัจจัยท่ีไม่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ แต่

รวมถึงอตุสาหกรรมสิ่งทอโดยทัว่ไปในประเทศไทย การลงทนุของบริษัทฯ ทัง้ในและนอกประเทศเพ่ือประโยชน์ของผู้มี

สว่นได้เสยีของบริษัทฯ นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการบริษัทฯ ได้ชีแ้จงตอ่ไปวา่บริษัทฯ และกลุม่บริษัทท่ีผลิต

เส้นใย VSF เป็นผู้ผลติ VSF รายใหญ่ท่ีสดุในโลก บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการลงทนุในแตล่ะประเทศรวมทัง้ธุรกิจในประเทศ

จีน เง่ือนไขบางประการในประเทศไทยไม่เหมือนกบัประเทศอินโดนีเซีย ท่ีมีโรงงานผลิต VSF ซึ่งมีโรงงานผลิตพลงังาน

ร่วมเป็นของตนเอง อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ซือ้ไอนํา้จากบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) (TCB) และไฟฟา้จาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถึงแม้ว่าโรงงานของบริษัทฯ จะมีอายุ 41 ปี แต่บริษัทฯ ก็ยังมีความสามารถในการทําไรและ

สามารถจ่ายเงินปันผลทกุปี 

- นายประสาน สิปานิ ได้ร่วมชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงผลิตภณัฑ์พิเศษและขยายตลาดสง่ออกเพ่ือให้สามารถ

แข่งขนัได้ การลงทนุของบริษัทฯ ใน TCB สง่ผลให้เกิดการจดัหาระบบสาธารณปูโภคในอตัราท่ีแขง่ขนัได้ บริษัทฯ ยงัคง

ลงทนุในโครงการท่ีมีคณุภาพดี มีการปรับปรุงประสทิธิภาพ และมุ่งเน้นการลดต้นทนุด้านเคมีภณัฑ์สาธารณปูโภค และ

ผลผลิตต่อกําลงัคน นายสุธีร์ สหัสสะรังษี ได้แสดงความช่ืนชมต่อคณะกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับบทบาทและ 

ความพยายามในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

2) นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร – ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ บริษัทฯ มีแผนท่ีจะแขง่ขนัอยา่งไร 

- นายประสาน สิปานิ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ยงัคงเพ่ิมสว่นแบ่งมลูค่าในผลิตภณัฑ์เส้นใยท่ีเพ่ิมมลูค่า การลดต้นทุนด้านการ

ดําเนินงานและการขยายตลาด 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

ท่ีประชมุรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิน้สุด

วันที่ 31 มีนาคม 2560 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

และงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีหน้าท่ี 106-189 ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้จดัทํารายละเอียดไว้ในหวัข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้าท่ี 88-89 ในรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้กบั 

ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ดงัปรากฏในสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2 รายละเอียดตามท่ีได้กลา่วไปแล้วในวาระท่ี 2 

 

 

 

 

 



ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ โดยสรุปดงันี ้ 

1) นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร – ผู้ ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดของค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจในงบการเงินและ

ขอให้บริษัทฯ ระบรุายละเอียดเก่ียวกบัต้นทนุขาย 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในรายงานประจําปี 

หน้า 170 

- นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ชีแ้จงว่า การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและ

ครอบคลมุรายการสาํคญัๆ ท่ีเก่ียวกบัต้นทนุ 

2) นายบาซนัต์ ดูการ์ – ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นเก่ียวกับจํานวนผู้มีอํานาจลงนามและเร่ืองอ่ืน ๆ ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับวาระนี ้ 

ในเร่ืองดงักลา่วนี ้ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่งได้เสนอวา่ควรเป็นข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชุมเทา่นัน้ 

และหากเป็นเร่ืองท่ีไม่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมเสนอให้ไปอยู่ในวาระท่ี 7 ซึ่งจะช่วยให้การประชุมเป็นระเบียบและ

ประหยดัเวลาผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 

3) นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี – ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้

3.1 ทําไมบริษัทฯ จงึเปลีย่นวิธีการจดัทํางบการเงินเป็นวิธีการแสดงเงินลงทนุตามสว่นได้เสยี 

- นายเมธาสิทธ์ิ กรวชัรวิโรจน์ ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ชีแ้จงว่า จากการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีใหม่ การลงทุนของ

บริษัทฯ ในบริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ (AVTB) ซึ่งเดิมถือเป็นบริษัทย่อย และงบได้แสดงเป็นการลงทนุในการร่วมค้า

ตัง้แต่ปีท่ีแล้ว โดยพิจารณาอํานาจควบคมุกิจการในบริษัทดงักลา่ว และพบว่าบริษัทฯ มีเพียงอํานาจควบคมุร่วมกนัใน 

AVTB ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้เปลีย่นวิธีการบนัทกึบญัชีจากงบการเงินรวมมาเป็นวิธีสว่นได้เสยี 

3.2 รายละเอียดของเงินลงทนุชัว่คราวในปี 2559 จํานวน 170 ล้านบาท ตามท่ีระบใุนรายงานประจําปีหน้า 106 มาจากไหน 

3.3  อะไรคือสาเหตขุองสนิค้าคงเหลอืท่ีเพ่ิมขึน้ 

3.4 อะไรคือสาเหตขุองสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีลดลงเหลอื 29.739 ล้านบาท ตามท่ีกลา่วไว้ในรายงานประจําปี

หน้า 106  

3.5 อะไรคือสาเหตท่ีุหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพ่ิมขึน้เป็น 374.070 ล้านบาท ตามท่ีกลา่วไว้ในรายงานประจําปีหน้า 

108 

3.6 กําไรสทุธิสาํหรับปีเพ่ิมขึน้เน่ืองจากเงินปันผลและรายได้อ่ืนๆ ใช่หรือไม ่

- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท ได้ชีแ้จงดงันี ้

• เงินลงทนุจํานวน 170 ล้านบาท เป็นเงินฝากประจําและตัว๋แลกเงินกบัธนาคารเป็นระยะเวลา 3-12 เดือน 

• สต๊อกสนิค้าเพ่ิมขึน้ สว่นใหญ่เป็นผลมาจากเยื่อกระดาษซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัเพ่ิมขึน้ 

• สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีลดลง สว่นใหญ่มาจากการลดลงของขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ตามท่ีกลา่ว

ในรายงานประจําปีหน้า 174 

• หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพ่ิมขึน้ สว่นใหญ่เกิดจากกําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงินลงทนุ

ในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

• กําไรสทุธิเพ่ิมขึน้ สว่นใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 

3.7 ทําไมบริษัทฯ จงึต้องมีการตัง้สาํรองทัว่ไปจํานวน 2,500 ล้านบาท 

- นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ชีแ้จงวา่ ได้ดําเนินการตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 

 

 

 

 

 

 

 



3.8 ทําไมคา่สอบบญัชีเพ่ิมขึน้ 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ชีแ้จงว่า คา่สอบบญัชีท่ีเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.38 เมื่อเทียบ

กบัปีก่อน 

- นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ร่วมชีแ้จงว่า การเพ่ิมขึน้ของค่าสอบบัญชีมีความสมเหตุสมผล

เน่ืองจากคา่สอบบญัชีไมไ่ด้มีการปรับขึน้ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

4) นายบาซนัต์ ดกูาร์ – ผู้ ถือหุ้น ได้กลา่วถงึกระแสเงินสดท่ีแขง็แกร่ง การดําเนินธุรกิจและงบการเงินท่ีดีขึน้ 

5) นายสบืศกัดิ์ พิภพมงคล – ผู้ ถือหุ้น ได้กลา่วถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการซกัถามคําถามต่างๆ ในแต่ละวาระ และประธานควรให้

ความสําคญัต่อเร่ืองดงักลา่ว หากผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั และ/หรือข้อเสนอแนะท่ีไม่เก่ียวข้องกบัวาระการประชุม ผู้ ถือหุ้นควรไป

สอบถามท่ีสาํนกังานของบริษัทฯ และ/หรือในวาระท่ี 7 นายสธีุร์ สหสัสะรังษี ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่ได้แสดงความเห็นวา่ประธานมี

สทิธิดําเนินการประชมุตามวาระและประธานทําหน้าท่ีในการบริหารเวลาในการประชมุดีอยูแ่ล้ว 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี ้หากมีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับ

ใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชมุลงมตอินมุตังิบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และงบกําไรขาดทนุสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

มีนาคม 2560 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และงบกําไรขาดทนุสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้

 เห็นด้วย 156,753,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

 ไมเ่ห็นด้วย  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 

 งดออกเสยีง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลกําไรสทุธิรวมจํานวน 1,034 ล้านบาท เมื่อเทียบ

กับปีก่อนมีกําไรสุทธิจํานวน 486 ล้านบาท โดยมีกําไรเพ่ิมขึน้จํานวน 566 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 121 อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.05 บาท สําหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 คิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 211.68 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดงักลา่วได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บคุคลทัง้จํานวน เน่ืองจากเป็นรายได้จากธุรกิจท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ ตามบตัรสง่เสริมการลงทนุเลขท่ี 59-0424-0-04-1-0 

เงินปันผลจ่ายดงักลา่วจะทําการจ่ายในวนัท่ี 10 สงิหาคม 2560 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึง่สรุปได้ดงันี ้

 

 

 

 

 



1) นายสืบศักดิ์  พิภพมงคล – ผู้ ถือหุ้ น กล่าวว่า เราต้องการผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุนในหุ้ นบริษัทไทยเรยอน (TR)  

การจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.05 บาทนัน้ไม่สมเหตสุมผล การซือ้ขายหุ้น TR ในตลาดน้อยมาก เขาขอเสนอให้บริษัทฯ 

จ่ายเงินปันผลเป็นใบสําคญัแสดงสทิธิ (Warrant) เพ่ือเพ่ิมสภาพคลอ่งในตลาด บริษัทฯ ควรเปิดโอกาสเชิญชวนนกัลงทนุรุ่น

ใหมใ่ห้เข้ามาลงทนุในหุ้น TR  

2) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร – ผู้ ถือหุ้น เสนอว่าในปีท่ีผ่านมาเขาได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึน้ในอตัราหุ้นละ 2.30 บาท  

ซึง่อตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อยูท่ี่ร้อยละ 30 ในปี 2559 เมื่อเทียบกบัร้อยละ 20 ในปีนี ้แม้ว่ากําไรจะเพ่ิมขึน้ในปีนี ้

ก็ตาม ดงันัน้จึงขอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลท่ีสงูขึน้ในอตัราหุ้นละ 1.60 บาทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

3) ผู้ ถือหุ้นท่านอ่ืน ขอให้ชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 20-35 หากบริษัทฯ มีกําไรมากขึน้ก็ควร

จ่ายเงินปันผลให้แก่นกัลงทนุเพ่ิมขึน้แทนการมีเงินสาํรองสงูขึน้ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีสาํรองเพ่ิมขึน้และไมม่ีภาระผกูพนัท่ีสาํคญั

ในอนาคตอนัใกล้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินทนุมากขึน้ สามารถพิจารณาเพ่ิมทนุได้ 

4) ผู้ ถือหุ้นท่านอ่ืน เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มีอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีตํ่ากว่าในขณะท่ีมี

กําไรน้อยกวา่ และในทางกลบักนัให้มีอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีสงูขึน้ในขณะท่ีมีกําไรมากขึน้ 

5) นายสบืศกัดิ์ พิภพมงคล – ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วยกบัผู้ ถือหุ้นทา่นอ่ืน คือ นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร เพ่ือพิจารณาให้จ่ายเงินปันผล

ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ควรพิจารณาการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ (Warrant)  

6) นายสธีุร์ สหสัสะรังษี – ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึน้เป็น 50 บาทต่อหุ้น เมื่อพิจารณามลูค่าเงินลงทนุ

สทุธิกว่า 20,000 ล้านบาท และสามารถบริหารการใช้เงินในอนาคตสําหรับการขยายการลงทนุ การปรับเปลี่ยนขนาดของ

เคร่ืองจกัร และโรงไฟฟา้ 

7) นายบาซันต์ ดูการ์ – ผู้ ถือหุ้ น เสนอแนะว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ควรเช่ือมโยงกับกําไรสุทธิตามวิธี 

งบการเงินรวมแทนงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัทฯ ชีแ้จงวา่ เงินปันผลท่ีลดลงนัน้หลงัจากพิจารณาการลงทนุในผลติภณัฑ์ท่ีเพ่ิมมลูคา่ 

คา่ใช้จ่ายด้านสิง่แวดล้อม ต้นทนุสาํหรับการทดแทนเคร่ืองจกัร การหาแหลง่พลงังานใหม ่เป็นต้น 

- ประธานชีแ้จงเพ่ิมเตมิวา่ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว อยา่งไรก็ตาม

ประธานให้คํามัน่วา่จะนําเอาคําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาตอ่ไป 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี ้หากมีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับ

ใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.05 บาท เป็นเงินจํานวน 211.68 ล้านบาท เงินปันผลจ่าย

ดงักลา่วได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลทัง้จํานวน เน่ืองจากเป็นรายได้จากธุรกิจท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ เงินปันผลจ่าย

ดงักลา่วจะทําการจ่ายในวนัท่ี 10 สงิหาคม 2560 และนายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการจ่ายเงิน

ปันผลในครัง้นี ้ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้

 เห็นด้วย 156,753,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

 ไมเ่ห็นด้วย  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 

 งดออกเสยีง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

 

 

 



วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานแถลงตอ่ท่ีประชมุว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 ซึง่กําหนดวา่ “ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้

กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับ

สว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้” 

ในปีนี  ้บริษัทฯ มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน คือ   (1)  นางราชาสรี เบอร์ล่า – กรรมการ  

(2) นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี – กรรมการ (3) นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล – กรรมการ จากกรรมการทัง้ 3 คนดงักล่าว 

นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี และ นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล ได้ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทมีผลตัง้แต่วันท่ี 30 

พฤษภาคม 2560 อย่างไรก็ตามตามวาระการดํารงตําแหน่งเดิมและกําหนดการท่ีต้องออกตามวาระของกรรมการจึงถือว่า

กรรมการ 2 ทา่นนีย้งัอยูใ่นรายช่ือกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัไม่มีการจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่ง

กรรมการนัน้มาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึ่งหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดงัปรากฎในสิง่ท่ีสง่มาด้วย

ลาํดบัท่ี 6 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัินางราชาสรี เบอร์ลา่ กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้ามา

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอช่ือกรรมการใหม่ 2 ท่านแทน (1) นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี และ (2) 

นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล ซึ่งไม่สามารถเสนอแต่งตัง้ใหม่ได้เน่ืองจากได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลตัง้แต่

วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 แล้วนัน้ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการใหม ่ 2  ท่าน คือ (1) นายดิลิป 

ซิงห์ กอร์ และ (2) ดร. บีร์ กาปร์ู เพ่ือเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการ 2 คนท่ีลาออก เพ่ือนําประสบการณ์และความรู้

มาบริหารจดัการธุรกิจตา่งๆ ประวตัิกรรมการท่ีเสนอเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกและกรรมการท่ีต้องออกตามวาระได้

เปิดเผยไว้ในสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 โดยกรรมการเหล่านีจ้ะได้รับเบีย้ประชุมสําหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการครัง้ละ 

25,000.- บาทตอ่ครัง้ ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัในหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 14 

นายดิลิป ซิงห์ กอร์ และ ดร. บีร์ กาปร์ู ได้ออกจากท่ีประชุมระหวา่งการประชุมและการลงมติในวาระนี ้เน่ืองจากมีสว่นได้เสียใน

วาระนี ้

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึง่สรุปได้ดงันี ้

1) นายบาซนัต์ ดกูาร์ – ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะว่า รายละเอียดของนางราชาสรี เบอร์ลา่ ควรมีรายละเอียดเพ่ิมเติม นอกจากนีเ้ขายงั

เสนอให้บริษัทฯ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (CG) ท่ีเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ท่ีประกาศโดย

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (SEC) 

2) ผู้ ถือหุ้นทา่นอ่ืน เสนอวา่ในวาระนีค้วรพิจารณาคา่ตอบแทนรวมทัง้การแตง่ตัง้กรรมการด้วย 

3) นายสธีุร์ สหสัสะรังษี – ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการมากขึน้ขึน้อยู่กบัการ

สาํรวจตลาด โดยคํานงึถึงบทบาทของกรรมการในด้านคา่ตอบแทนสาํหรับการบริหารจดัการ 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี ้หากมีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับ

ใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

 

 

 

 



ประธานจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกและกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระกลบั

เข้ามาเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้

 1. นางราชาสรี เบอร์ลา่ กรรมการ 

 เห็นด้วย 153,311,681 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  97.8040 

 ไมเ่ห็นด้วย  3,442,317  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  2.1960 

 งดออกเสยีง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 2. นายดิลปิ ซงิห์ กอร์ กรรมการ 

 เห็นด้วย 153,553,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  97.9585 

 ไมเ่ห็นด้วย  3,200,100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  2.0415 

 งดออกเสยีง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 3. ดร. บีร์ กาปร์ู กรรมการ 

 เห็นด้วย 153,553,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  97.9585 

 ไมเ่ห็นด้วย  3,200,100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  2.0415 

 งดออกเสยีง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกําหนดว่า “กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจําปี 

พงึกระทํา คือ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และกําหนดคา่สอบบญัชี” 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ตอ่ไปอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และจากการพิจารณาจากคุณสมบตัิของผู้สอบบญัชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดงัมีรายนามต่อไปนี ้(1) นายกฤษดา เลิศวนา 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2560) และ/หรือ (2) นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผู้สอบบญัชี

รับอนุญาตเลขท่ี 5238 และ/หรือ (3) นางสาวทิพวลัย์ นานานุวัฒน์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3459 และคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เป็น

เงินจํานวน 1,250,000.- บาท (สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560: 1,175,000.- บาท) ซึง่ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืน  

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของสํานกังานดงักลา่วข้างต้น ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึง่สรุปได้ดงันี ้

1) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี – ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกับขอบเขตงานตรวจสอบและขัน้ตอนการตรวจสอบเก่ียวกับฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทนุ 

- นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ชีแ้จงว่า บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด ได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนตาม

มาตรฐานการตรวจสอบและสอบถามไปยงักับผู้สอบบญัชีของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันโดยตรง ทัง้นีข้ึน้อยู่กับขนาดและ

ความสาํคญัของรายการ 

2) นายบาซนัต์ ดกูาร์ – ผู้ ถือหุ้น เสนอวา่ควรเปิดเผยข้อมลูประวตัิของผู้สอบบญัชีแตล่ะรายในวาระนีด้้วย 



ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่งๆ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี ้หากมีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับ

ใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้(1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 (เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2560) และ/หรือ (2) นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 และ/หรือ (3) นางสาว

ทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3459  แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี

สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 เป็นเงินจํานวน 1,250,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ดงัตอ่ไปนี ้

 เห็นด้วย 156,735,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9882 

 ไมเ่ห็นด้วย  18,500  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0118 

 งดออกเสยีง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานแจ้งว่า วาระนีกํ้าหนดเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยั

ตา่งๆ ดงันัน้ จะไมม่ีการนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึง่สรุปได้ดงันี ้

1) ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่ สอบถามเก่ียวกบัสถานะของบริษัท เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั (BLPP) ประเทศลาว 

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจกับรัฐบาลลาวในการจัดหาท่ีดิน

จํานวน 50,000 เฮกตาร์ สําหรับพืน้ท่ีปลกูเพ่ือทําเป็นโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่ได้รับท่ีดินตาม

เง่ือนไข และด้วยเหตนีุจ้ึงทําให้โครงการนีถ้กูระงบั และขณะนีบ้ริษัทฯ พร้อมกบัผู้ ถือหุ้นอ่ืนกําลงัมองหาช่องทางการขาย

โครงการนี ้ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้ นอยู่ร้อยละ 30 ใน BLPP รวมทัง้ผู้ ถือหุ้ นอ่ืน (PT Indo Bharat Rayon, ประเทศ

อินโดนีเซีย และ Grasim Industries Limited ประเทศอินเดีย ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 30 และร้อยละ 40 

ตามลาํดบั) ในบริษัทนี ้

- นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการบริษัท ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ การจดัตัง้โรงงานเยื่อกระดาษเป็นวตัถปุระสงค์หลกั

ในการลงทนุในประเทศลาว เยื่อกระดาษท่ีผลติจากโรงงานแหง่นีค้วรจะถกูสง่ออกไปยงับริษัท ไทยเรยอนเพ่ือผลติเส้นใย 

รัฐบาลลาวได้ตกลงท่ีจะให้ท่ีดินเพ่ือปลกูยคูาลปตสัซึ่งมีเนือ้ท่ีประมาณ 50,000 เฮกตาร์ หลงัจาก 5-7 ปีจะถูกใช้เป็น

วตัถดุิบในการผลิตเยื่อกระดาษ อย่างไรก็ตามรัฐบาลลาวไม่สามารถให้ท่ีดินแก่ BLPP ตามความเข้าใจ การลงทุนใน 

BLPP จนถึงขณะนีเ้ป็นการได้มาซึ่งท่ีดินเพ่ือปลูกยูคาลิปตัสกับท่ีดินจํานวนน้อยตามท่ีรัฐบาลจัดสรรไว้ ในขณะท่ี

โครงการเร่ิมมีความไมแ่นน่อนจากการพิจารณาสถานการณ์ตลาดและขนาดของโรงงาน ดงันัน้บริษัทฯ จึงตดัสินใจท่ีจะ

หาโอกาสท่ีเหมาะสมในการขายโครงการนี ้

 

 

 

 

 

 

 



2) นายบาซนัต์ ดกูาร์ – ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะให้ บริษัทฯ จดัสง่รายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นด้วย 

- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัทฯ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ จะจดัสง่รายงานการประชมุให้ตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 14 วนันบัจาก

วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

3) นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร – ผู้ ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงเร่ืองการลดกําลงัการผลติ 

- นายปณิธาน ศรียางค์ ผู้จดัการทัว่ไป  (ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์) กลา่ววา่ ทีม CSR ได้มีการลงพืน้ท่ีกระชบัความสมัพนัธ์กบั

ชมุชนรอบโรงงาน และมีการดําเนินการเพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ของชมุชน จากการสาํรวจพบวา่ชมุชนมีความพงึพอใจตอ่

การดําเนินการของบริษัทฯ ในเร่ืองกลิ่น ซึ่งปัจจุบนัอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้สําหรับสมาชิกทุกคนในชุมชน บริษัทฯ ได้

แต่งตัง้มหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทยให้ดําเนินการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานีต้่อไป ปัจจุบนั 

บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตร้อยละ 100 จนถึงเดือนตลุาคม 2560 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ลา่สดุและรอผลการ

พิจารณาครัง้สดุท้ายสาํหรับเร่ืองนี ้

4) นายบาซนัต์ ดกูาร์ – ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะนวตักรรมใหมข่องอปุกรณ์และเคร่ืองจกัร 

5) นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี – ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

5.1  บริษัทฯ มีปัญหาเก่ียวกบัแรงงานตา่งด้าวหรือไม ่

- นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัทฯ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ไมม่ีแรงงานตา่งด้าว 

5.2  อะไรคือกลยทุธ์ของบริษัทฯ ท่ีจะรักษาความสามารถในการแขง่ขนั บริษัทฯ มีแผนการลงทนุในธุรกิจใหมห่รือไม ่

- นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัทฯ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ พยายามท่ีจะรักษาความสามารถในการแข่งขนัโดยการเพ่ิมสว่นแบ่ง

ของผลติภณัฑ์พิเศษท่ีมีมลูคา่เพ่ิม ลดต้นทนุการดําเนินงาน และการปรับปรุงคณุภาพผลติภณัฑ์ 

6) นายสธีุร์ สหสัสะรังษี – ผู้ ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ ควรจัดทํารายการตรวจสอบซึ่งครอบคลมุทัง้ด้านความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสีย่งทางการเมือง และความเสีย่งอ่ืนๆ ก่อนท่ีจะตดัสนิใจลงทนุ 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ จะจดัสง่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าไปท่ี www.thairayon.com 

และผู้บริหารได้เชิญผู้ ถือหุ้นเพ่ือเข้าเยี่ยมชมโรงงานท่ีจงัหวดัอา่งทอง กําหนดวนัเข้าเยี่ยมชมจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั ซึง่บริษัทฯ 

ได้จดัเตรียมแบบฟอร์มสาํหรับรายละเอียดการติดตอ่ท่ีโต๊ะลงทะเบียน 

ประธานได้กลา่ววา่การประชุมได้ดําเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว และได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลามาร่วม

ประชุมในวนันี ้พร้อมทัง้เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ยงัคงปฏิบตัิหน้าท่ี

และความรับผิดชอบอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและเพ่ือการเติบโตของบริษัทฯ 

ประธานจึงกลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 17.50 น. 

 

 

 

 

 

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

                (นายวินยั  สจัเดว) 

                  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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