
 รายงานการประชุมสามญัผูถอืหุนประจาํป 2561 
ของบรษิทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) 

 
วันที่ประชุม : วนัพธุท่ี 18 กรกฎาคม 2561 
สถานที่ประชุม : ณ ห้องบอลลมู 1 ชัน้ 2 โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุมุวิท เอ ลกัซ์ชวัร่ี คอลเลค็ชัน่ กรุงเทพฯ  
  เลขท่ี 250 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ประธานที่ประชุม : ดร.บีร์ กาปร์ู  กรรมการบริษัท  
เลขานุการที่ประชุม : นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์  เลขานกุารบริษัท 
เร่ิมประชุมเวลา : 14.00 น. 
 
นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2561 (AGM 2018) ของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นอกจากนี ้ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีดแูลสถานท่ีจดัประชมุชีแ้จง
แนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการอพยพออกจากสถานท่ีจดัประชมุในกรณีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินสําหรับผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 

หลงัจากการการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเสร็จสิน้ นางสวุรรณาแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วย
ตนเองจํานวน 108 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 86 ราย รวมเป็น 194 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 
135,960,230 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.44 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูคา่แล้ว และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่าง
การประชมุจํานวน 8,126,053 หุ้น ดงันัน้มีจํานวนผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองทัง้หมด 133 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 138  ราย รวมเป็น 271 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นทัง้หมด 144,086,283 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.47 
ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายและชําระเตม็มลูคา่แล้ว จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 

อนึง่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 กําหนดวา่ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ ทัง้นี ้หากไม่
ปรากฏวา่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชมุ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานท่ีประชมุ หากรองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ ซึง่ได้เข้าร่วม 
ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ ทัง้นี ้เน่ืองจากนายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ ประธานกรรมการบริษัทฯ ติดภารกิจไมส่ามารถเข้าร่วม
การประชมุครัง้นีไ้ด้ และปัจจบุนั บริษัทฯ มิได้มีผู้ ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ จงึเรียนเสนอท่ีประชมุให้เลือกผู้ ถือหุ้นท่ีอยู่
ในท่ีประชมุ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ ซึง่ต่อมา นายสมคิด หวงัเชิดชวูงศ์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ขอเสนอช่ือ ดร.บีร์ กาปร์ู 
กรรมการบริษัท นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้น ขอเสนอช่ือนายดิลิป ซิงห์ กอร์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นประธาน
ท่ีประชมุ 

นายดิลปิ ซิงห์ กอร์ ผู้ได้ขอถอนตวัจากการเสนอช่ือ หลงัจากนัน้ ท่ีประชมุได้แตง่ตัง้ ดร.บีร์ กาปร์ู เป็นประธานท่ีประชมุ  

หลงัจากนัน้ ดร.บีร์ กาปร์ู กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุและเร่ิมต้นการประชมุ  

ประธานท่ีประชมุได้แนะนํากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้
1. นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายดิลปิ ซิงห์ กอร์ ผู้ อํานวยการธุรกิจเส้นใยและเย่ือกระดาษ 
3. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการ (ธุรกิจเส้นใย) 
4. ดร.บีร์ กาปร์ู ประธานบริหารกลุม่ 

 

 

 

 



จากนัน้ประธานได้แนะนําทีมผู้บริหารตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้ 
1. นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท 
2. นายปราโมท คานเดลวาล รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
3. นายปณิธาน ศรียางค์ ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์)  
4.  นายมาโนช มิตตลั ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายบริหารวตัถดิุบ) 
5.  นายมาเฮนดรา กาเนอริวาล ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายพาณิชย์) 
6. นางสาวเมธาวี ตัง้ธรรมจิตร ผู้จดัการ (ฝ่ายการตลาด) 
7. นางกาญจนา สขุพรหม  ผู้จดัการฝ่ายความรับผิดชอบทางสงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) 
8. นางประนอม ตระกลูทิพย์ รองผู้จดัการ (ฝ่ายบญัชี) 
9. นายหิมานช ูโดเน่ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และจีน 
10. นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารบริษัท 

 
ประธานท่ีประชมุซึง่มีข้อจํากดัในการใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้า
ร่วมประชมุ จงึขออนญุาตตอ่ท่ีประชมุดําเนินการประชมุครัง้นีเ้ป็นภาษาไทย และเป็นประโยชน์สําหรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
จากผู้ ถือหุ้น ท่ีสว่นใหญ่ส่ือสารด้วยภาษาไทยเป็นหลกั จงึขอให้นายสวุฒัน์ พฤกษเสถียร ผู้ช่วยประธานท่ีประชมุและเป็น
ผู้ ดําเนินการประชมุโดยใช้ภาษาไทย และได้แนะนํานางลกัขณาศิริ ขจรประดบักลุ ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทฯ ในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกบัการประชมุทัง้หมด หลงัจากนัน้ นางสวุรรณา เฉลิมวฒัน์ เลขานกุารบริษัท ได้แนะนํา นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม  และ 
นางสาวสริินาถ เจริญสขุ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  ซึง่เข้าร่วมประชมุเพ่ือชีแ้จงข้อมลูด้านการเงิน และ
นางสาวจาฏพุจัน์ อําพนัแสง นกักฎหมายอิสระ ได้เข้าร่วมการประชมุครัง้นีเ้พ่ือสงัเกตการณ์  

ทัง้นี ้ ประธานท่ีประชมุได้แจ้งต่อท่ีประชมุให้ทราบเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัของบริษัทฯ ในการตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ 
ในกระบวนการทํางานของพนกังานทกุคนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีดีในนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ของพนกังานทกุคน
ในบริษัทฯ บริษัทฯ ยงัได้ปฏิบติัตามแนวทางการตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ของสถาบนัสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเร่ืองดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและราบร่ืนตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง นางสวุรรณาขอ
เรียนให้ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัท ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 หนงัสือเชิญประชมุให้กบัผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัพธุท่ี 
18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:00 น. เพ่ือดําเนินการประชมุตามวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1  พิจารณาอนมุติัรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560  
วาระท่ี 2  พิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  
วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 

31 มีนาคม 2561 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561   
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 
วาระท่ี 6  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี  
วาระท่ี 7  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
และได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามใดๆ ขอให้ซกัถามให้ตรงประเดน็กบัวาระท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ หากท่านใด
มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะตา่งๆ ตอ่บริษัทฯ มีความยินดีท่ีจะตอบข้อซกัถามตา่งๆ หลงัจากเสร็จสิน้ในทกุวาระแล้ว และเพ่ือ
ประโยชน์ของทกุทา่น ขอให้แจ้งช่ือนามสกลุก่อนท่ีจะถามคําถาม คําชีแ้จง หรือเสนอข้อคิดเหน็ต่างๆ 

 

 



ก่อนเร่ิมอภิปรายตามวาระการประชมุ เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงข้อปฏิบติัสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่สรุปสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
1.  ในกรณีท่ีมีการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระในท่ีประชมุ ให้ถือคะแนนเสียงหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียงง ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียง

ลงคะแนน "เหน็ด้วย" หรือ "ไมเ่ห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ได้ตามคะแนนเสียงท่ีตนมีได้ ยกเว้นกรณีของ custodian  
2.  ในกรณีท่ีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้อฝลงคแุนนเสียงตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเทา่นัน้ 
3.  บตัรลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระและวาระยอ่ย เม่ือทกุวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงแล้ว จะมีการเก็บบตัร

ลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นท่ี “ไมเ่หน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแตล่ะวาระ เพ่ือนํามานบัคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 
4.  การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ยกเว้นวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ จะมีการนบัการลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ท่ี 

“ไมเ่หน็ด้วย” และ “งดออกเสียง” หากมีผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ขอให้ยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของ 
บริษัทฯ เก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือนบัคะแนน 

5.  สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนผู้ ถือหุ้นนัน้ ผล
การนบัคะแนนจะรวมถงึการออกเสียงลงคะแนนเสียงนัน้ๆ 

6.   บริษัทฯ จะคํานวณการลงคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เหน็ด้วย” และ “ไมเ่หน็ด้วย” เทา่นัน้ กรณีท่ีมีคะแนนเสียง
เทา่กนั ประธานในท่ีประชมุมีสทิธิออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

7.  บตัรลงคะแนนเสียงในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ให้ถือเป็นบตัรเสีย 
7.1 บตัรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึ่งช่อง ยกเว้น กรณีผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเป็น Custodian ท่ีสามารถ

แบง่แยกคะแนนเสียงในแตล่ะความเหน็ก็ได้  
7.2  บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั ท่ีไม่สามารถส่ือความได้วา่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “เหน็

ด้วย” “ไมเ่หน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 
7.3  บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมมี่ลายมือช่ือท่ีถกูต้อง 
7.4  บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมต่รงกบัวาระท่ีมีการลงคะแนน 

8. บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนบัคะแนนเสียง  
9. หลงัจากการนบัคะแนนเสียงเสร็จสิน้ ผลการลงคะแนนเสียงจะปรากฏบนหน้าจอและจะประกาศผลการลงคะแนน

เช่นเดียวกนั 
10.  จํานวนผู้ ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแตล่ะวาระอาจแตกตา่งไป เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่ม

หรืออาจจะออกจากท่ีประชมุก็ได้ 
 
นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ดร.บีร์ กาปร์ู เป็นผู้ ถือหุ้นหรือไม ่เพ่ือให้แน่ใจวา่เป็นผู้ มีคณุสมบติัครบถ้วนเพ่ือทําหน้าท่ี
เป็นประธานท่ีประชมุ นายสวุฒัน์ ผู้ช่วยประธานท่ีประชมุ ชีแ้จงวา่ ดร.บีร์ กาปร์ู เป็นผู้ รับมอบฉนัทะและมีคณุสมบติัท่ีเหมาะสม
ในการได้รับเลือกตัง้เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 
หลงัจากนัน้ ประธานท่ีประชมุ ได้ดําเนินการประชมุตามวาระ โดยขอให้นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ทําหน้าท่ีผู้ช่วยประธานท่ีประชมุ
ดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทยในวาระท่ี 1 
 
วาระที่ 1 พจิารณาอนุมัตริายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุ (ภาษาไทย) ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัรายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึง่จดัทําขึน้เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 ตามท่ีปรากฏในหน้า 10-33 ของหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ได้
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว ดงัปรากฎในสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1  

 

 



ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัข้อมลูท่ีไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้องในรายงานการประชมุ ประเดน็หรือ
ความเหน็ของผู้ ถือหุ้นบางราย สรุปได้ดงันี ้ 

1)  ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอความเหน็วา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ีผา่นมาควรมีการบนัทกึข้อคิดเหน็หรือการแสดงความ
คิดเหน็ตา่งๆ ให้ครอบคลมุทกุวาระ 

2) นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเหน็เก่ียวกบัเนือ้หาในหน้า 20 ของหนงัสือเชิญประชมุ  และเหน็วา่
คําตอบของคําถามบางคําถาม เช่น การชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัสนิค้าคงเหลือ แหลง่ท่ีมาของกําไรสทุธิ ควรจะตอบให้ตรง
ประเดน็และเหมาะสมเพ่ือความเข้าใจท่ีดีขึน้  

 นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุ ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากปัญหาด้านการส่ือสารอาจมีช่องวา่ง
เลก็ๆ น้อยๆ ในรายงานการประชมุท่ีผา่นมา แต่โดยสว่นใหญ่ของหวัข้อท่ีสําคญัได้มีการกลา่วถงึอยา่งถกูต้องในรายงานการ
ประชมุ และขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2560 ในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 

3) นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้น  ให้แสดงความคิดเหน็เก่ียวกบัข้อท่ี 3 หน้า 15 ของหนงัสือเชิญประชมุ AGM 2018 ในวาระท่ี 1 
เก่ียวกบันโยบายตอ่ต้านการทจุริตและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และเน้นความสําคญัตามข้อเสนอแนะก่อนหน้านี ้

 
นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุ ได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ 
ปรากฎวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารของบริษัท ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้หากมีผู้ ถือหุ้น “ไมเ่หน็ด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุ
เพิ่มขึน้อีก 63 ราย คิดเป็นจํานวน 6,837,493 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้หมด 142,797,723 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.8322 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึง่จดัทําขึน้เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้  
 เหน็ด้วย 142,797,623 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
 ไมเ่หน็ด้วย  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.000 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ประธานท่ีประชมุ ขอให้นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ทําหน้าท่ีผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทยใน
วาระท่ี 2 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ได้ปรากฎในหวัข้อ “รายงานคณะกรรมการตอ่ผู้ ถือหุ้น” ในหน้าท่ี 6-11 และในหวัข้ออ่ืนของรายงาน
ประจําปี ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ดงัปรากฎในสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2  

ประธานท่ีประชมุ ขอให้นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท นําเสนอผลการดําเนินงานและจดุเดน่ทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับ
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  

 



นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท นําเสนอผลการดําเนินงานและสรุปจดุเดน่ทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม 2561 ต่อท่ีประชมุ สรุปได้ดงันี ้
1. บริษัทฯ มีความพยายามในการพฒันาการดําเนินการธุรกิจมาอยา่งตอ่เน่ือง บริษัทฯ ได้รับรางวลับริษัทยอดเย่ียมแหง่ปี 2561 

ในกลุม่สนิค้าอปุโภคบริโภค เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 ซึง่มีเพียงไมก่ี่บริษัทแห่งท่ีได้รับรางวลัดงักลา่ว  
2. บริษัท มียอดขายสงูสดุในประวติัศาสตร์ท่ี 140,000 เมตริกตนั ความสําเร็จท่ีสําคญัๆ ได้แก่ การฟืน้ฟกู๊าซคาร์บอนไดซลัไฟล์ 

(CS2)  ท่ีใช้ในกระบวนการผลติเพิ่มขึน้ร้อยละ 159  ซึง่เป็นผลมาจากการสร้างความยัง่ยืนด้านสิ่งแวดล้อมในการดําเนินงาน 
3. บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบความปลอดภยัในโรงงาน (CS2)  ท่ีจงัหวดัสระบรีุ โดยได้รับรางวลัอบุติัเหตเุป็นศนุย์ (zero 

accident) เป็นปีท่ี 4 ติดตอ่กนั (bronze plaques) จากสถาบนัสง่เสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน อีกทัง้ยงัได้รับรางวลัความเป็นเลศิด้านความรับผิดชอบทางสงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) จากหอการค้าอเมริกนั
ประเภทเหรียญทองเป็นปีท่ี 5 ติดตอ่กนั 

4. บริษัท ยงัคงมุง่เน้นในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ให้ความสําคญัตอ่ความปลอดภยัของพนกังาน การเคารพสทิธิมนษุยชน การจ้างงานท่ีเป็นธรรม และการปฏิบติัตอ่

พนกังานทกุคนอยา่งเหมาะสม 
(ข) การแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยเน้นเร่ืองการสนบัสนนุการศกึษา (ให้ทนุการศกึษา) การดแูลสขุภาพและ

สวสัดิการของครอบครัว ความยัง่ยืนและการดํารงชีวิตของชมุชนใกล้เคียง 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้สง่เสริมเศรษฐกิจในจงัหวดัอา่งทอง ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ให้การสนบัสนนุกระทรวงการคลงั ในวงเงิน 2,333 ล้านบาทในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา 
(ข) ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา มียอดสง่ออกกวา่ 68,000  ล้านบาท โดยยอดขายมากกวา่ร้อยละ 80 ของยอดขายทัง้หมดสง่ออก

ไปยงัประเทศตา่งๆ มากกวา่ 30 แหง่ทัว่โลก 
5. บริษัทฯ มีปริมาณขายเส้นใยเรยอนเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 จาก 125,466 เมตริกตนัในปี 2560 เป็น 140,000 เมตริกตนัในปี 2561  

โดยรายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จาก 9,080 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 10,032 ล้านบาทในปี 2561 
ในขณะท่ีกําไรสทุธิตามวิธีสว่นได้เสียลดลงร้อยละ 9 จาก 2,325 ล้านบาทในปี 2560 เป็น  2,128 ล้านบาทในปี 2561 และ
กําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงร้อยละ 20 จาก 1,034 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 825 ล้านบาทในปี 2561
เน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของราคาของวตัถดิุบท่ีหลกั ในขณะท่ีบริษัทฯ ไมส่ามารถผลกัภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้เหลา่นีใ้ห้กบั
ลกูค้าเน่ืองจากการแข่งขนัท่ีรุนแรง  

6. อยา่งไรก็ตาม สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมมีการปรับตวัดีขึน้อยา่งมากในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา 
7. เหตผุลท่ีสําคญัท่ีทําให้กําไรสทุธิลดลงในปี 2561 เป็นผลมาจาก 

(ก)  ราคาขายลดลงร้อยละ 1 เน่ืองจากคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้ร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ 
(ข) การเพิ่มขึน้จากต้นทนุวตัถดิุบ (เย่ือกระดาษ โซดาไฟ และกํามะถนั) และต้นทนุด้านพลงังาน (ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ) 
(ค)  สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลง 

8. บริษัทฯ ยงัคงพยายามลดผลกระทบจากสถานการณ์ตลาดท่ีไมเ่อือ้อํานวยด้วยมาตรการบรรเทาผลกระทบตา่งๆ เช่น 
(ก)  การประหยดัต้นทนุโดยการเพิ่มประสทิธิภาพในการดําเนินงาน โดยการลดอตัราสว่นการใช้เย่ือกระดาษ โซดาไฟ และ

กรดซลัฟริูค 
(ข) การประหยดัต้นทนุในการจดัหาสารเคมีและการลดต้นทนุการขนสง่ 
(ค) การปรับปรุงด้านผลผลติกําลงัคน 
(ง) มุง่เน้นท่ีศนูย์กลางของลกูค้า 
 
 
 
 



9. ประธานบริษัท ได้แบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบัเส้นใยเรยอน (VSF) ซึง่เป็นเส้นใยท่ียัง่ยืน แนวโน้มของอตุสาหกรรม และความท้า
ทายท่ีสําคญั ซึง่อาจสรุปได้ดงันี ้
 ผลติภณัฑ์เส้นใยเรยอน (VSF) สามารถยอ่ยสลายทางชีวภาพได้ดีกวา่ผ้าฝ้าย ในแง่ของคณุสมบติัของเส้นใยหลากหลาย

ชนิด สดัสว่นของการเติบโตของเส้นใยเรยอน (VSF) ในตลาดเส้นใยโดยรวม อตุสาหกรรมเส้นใยเรยอน (VSF)  มีการ
เคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็วเพ่ือสอดคล้องกบัมาตรฐานโลกในการปลอ่ยมลพิษและการระบายนํา้ทิง้ ซึง่เส้นใยเรยอน (VSF)  
เป็นเส้นใยท่ียัง่ยืนในอนาคต 

 บริษัทฯ มีการใช้จ่ายอยา่งมากในการปรับปรุงด้านสิง่แวดล้อม คา่ใช้จ่ายด้านสิง่แวดล้อมในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาอยูท่ี่
ประมาณ 519 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีผลงานด้านสิง่แวดล้อมท่ีสําคญั 

 เน่ืองจากสถานการณ์ตลาดท่ีดีในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ทําให้ผู้ผลติจํานวนมากประกาศกําลงัการผลติเส้นใยเรยอน (VSF) 
ใหม ่ซึง่จะมีกําลงัการผลติเส้นใยเพิ่มขึน้อีก 1.5 ล้านตนั คาดว่าจะผลติได้ในปี 2561 และ 2562 ซึง่เกือบจะเทา่กบัร้อย
ละ 24 ของกําลงัการผลติในปี 2560 ด้วยเหตนีุกํ้าลงัการผลิตสว่นท่ีเพิ่มขึน้จะเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 27 และอาจเป็นแรง
กดดนัสําคญัตอ่ราคาเส้นใย โดยเม่ือเทียบราคาเส้นใยท่ีลดลง 0.10 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ ตอ่กิโลกรัม จะสง่ผลตอ่กําไรของ
บริษัทฯ เกือบ 450 ล้านบาท 

ความทา้ทายภายในและภายนอกทีสํ่าคญั ไดแ้ก่ 
(ก) ต้นทนุการดําเนินงานท่ีสงูขึน้ในประเทศไทย โดยเป็นต้นทนุทางด้านกําลงัคนอยู่ท่ี 121 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ ตอ่เมตริกตนั 

(เทียบกบัมาตรฐาน 49 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ ตอ่เมตริกตนั) และต้นทนุคา่ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ 0.10 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวตัต์ 
เทียบกบัมาตรฐาน 0.03 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ ตอ่กิโลวตัต์)  

(ข) มีกําลงัการผลติท่ีต่ําอยูท่ี่ประมาณ 85 ตนัตอ่วนั เทียบกบัมาตรฐาน 280-360 ตนัตอ่วนั ซึง่สง่ผลให้ต้นทนุการผลิต
เพิ่มขึน้  

(ค)  ข้อจํากดัของพืน้ท่ีและความข้อกงัวลด้านกฎระเบียบสําหรับการเติบโตในอนาคตของโรงงานท่ีดําเนินการอยู ่ 
(ง)  ความเข้มงวดของบรรทดัฐานด้านสิง่แวดล้อม จําเป็นต้องมีการลงทนุเพิ่มเติมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
(จ)  การหดตวัของตลาดในประเทศไทย (ปริมาณลดลงเหลือร้อยละ 13 ในปี 2561 เทียบกบัร้อยละ 20 ในปี 2560 ซึง่

ปัจจบุนัลดลงเหลือร้อยละ 6)  
(ฉ) การออ่นคา่ของสกลุเงินหยวน ทําให้มีผลกระทบตอ่ประเทศไทยและตลาดสง่ออกของบริษัทฯ  
(ช) เกิดการแข่งขนัเน่ืองจากการประกาศโรงงานผลิตเซลลโูลสรุ่นท่ี 3 ในประเทศไทย 

10.  บริษัทฯ ประสบกบัเง่ือนไขท่ีท้าทายในการสง่มอบปริมาณ การเติบโตของรายได้ และการลดต้นทนุ อยา่งไรก็ตามในช่วง 2-3 
ปีข้างหน้าจะเป็นสิง่ท้าทาย ด้านสิง่แวดล้อม บริษัทฯ อยูใ่นกรอบการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลเก่ียวกบัการปลอ่ยมลพิษ
ทางอากาศและนํา้ทิง้ จงึจําเป็นต้องมีการใช้เงินลงทนุเป็นจํานวนมาก ความพยายามในการลดอตัราสว่นการบริโภคและ
คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองในทกุๆ ด้าน 

 
ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ สรุปได้ดงันี ้

1) นายสถาพร ผงันิรันดร์ - ผู้ ถือหุ้น  ได้กลา่วขอบคณุคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร เก่ียวกบัผลการดําเนินงานและ
รางวลัของ บริษัทฯ นอกจากนีย้งัช่ืนชมกบัความพยายามในการบริหารจดัการปริมาณการขายท่ีเพิ่มขึน้ การประหยดัต้นทนุ 
และการมุง่เน้นท่ีกําไรสทุธิ รวมทัง้ความกงัวลเก่ียวกบัความสามารถในการสง่ผา่นต้นทนุการผลิตท่ีสงูขึน้ไปยงัลกูค้า โดย
ขอให้บริษัทฯ มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยรวมผลตอบแทนจากเงินลงทนุเป็นกําไรตอ่หุ้นตามวิธีสว่นได้เสีย
มากกวา่กําไรต่อหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามอตัราสว่นทางการเงิน บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งท่ีสงูขึน้และควรมีการ
ลงทนุอยา่งเหมาะสมเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ รวมถงึการจ่ายเงินปันผลให้สงูขึน้เพ่ือประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสีย
ทัง้หมด 

 

 



 

2) นายสธีุร์ สหสัสะรังษี - ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเหน็ในประเดน็ต่างๆ เช่น ข้อจํากดัในการเพิ่มกําลงัการผลติ ต้นทนุไฟฟ้าและ
ต้นทนุกําลงัคนท่ีสงูขึน้ เคร่ืองจกัรท่ีมีกําลงัการผลิตท่ีลดลง เป็นต้น ในขณะท่ีบริษัทฯ ต้องเผชิญในช่วงไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา ซึง่
สง่ผลให้ต้นทนุในการผลติสงูขึน้และความสามารถในการแข่งขนัลดลงสําหรับบริษัทฯ อีกทัง้ยงัแสดงความเหน็เก่ียวกบั
ผลกระทบจากการลดคา่เงินของจีนและอินเดียและผลกระทบท่ีมีตอ่บริษัทฯ เน่ืองจากมีการสง่ออกมากกวา่ร้อยละ 80 และ
ยงัได้แนะนําให้มีกลยทุธ์ท่ีชดัเจนจากฝ่ายบริหารในเร่ืองดงักลา่ว และขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณากลยทุธ์การลดผลกระทบและ
แผนการลงทนุอีกครัง้ เน่ืองจากการลงทนุบางสว่น เช่น การลงทนุในประเทศอียิปต์ไมส่ามารถสง่ผลตามท่ีต้องการได้ ในกรณี
ท่ีไมมี่ทางเลือกใดท่ีเหมาะสม บริษัทฯ ควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลท่ีสงูขึน้จากกําไรสะสม 

 ดร.บีร์ กาปร์ู ประธานท่ีประชมุ ชีแ้จงวา่ ปัจจยัหลกัท่ีทําให้บริษัทฯ มีต้นทนุท่ีสงูขึน้มาจากกําลงัคนและไฟฟ้า และจาก
ประเดน็ทางด้านกฎระเบียบ ทําให้บริษัทฯ ไมส่ามารถขยายกําลงัการผลติได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมุง่เน้นท่ีจะพยายามอยา่ง
ตอ่เน่ืองกบัการดําเนินการเพ่ือลดต้นทนุและเพิ่มยอดขายจากผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิ่ม ซึง่อาจเป็นหนึง่ในกลยทุธ์หลกัในการ
รับมือกบัความสามารถในการแข่งขนัเน่ืองจากพวกเราทกุคนได้ตระหนกัถงึข้อจํากดัและความท้าทายด้านการลงทนุใน
ประเทศไทยท่ีมีการหดตวัของตลาดในประเทศ สําหรับความไว้วางใจจากผู้ ถือหุ้น อีกทัง้ยงัได้เน้นวา่บริษัทฯ ได้มีการเตรียม
ความพร้อมในแผนกลยทุธ์ไว้แล้ว 

3) นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น ได้กลา่ววา่ต้นทนุการผลติตอ่กิโลกรัมเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 แตต้่นทนุโดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 16 
ซึง่เป็นผลมาจากต้นทนุคา่ขนสง่ท่ีเพิ่มขึน้ซึง่เช่ือมโยงกบัการสง่ออกไปสูแ่ละปลายทาง และต้องการท่ีจะทราบวา่สว่นแบง่ของ
เส้นใยชนิดพิเศษเพ่ือการคาดการณ์ถงึความสม่ําเสมอของรายได้จากการขาย นอกจากนี ้ ยงัต้องการทราบเก่ียวกบัแนวโน้ม
ความต้องการเส้นใยและสอบถามเก่ียวกบัเหตผุลในการขายเงินลงทนุในประเทศลาว 

 ดร.บีร์ กาปร์ู ประธานท่ีประชมุ ได้ชีแ้จงวา่ การเติบโตของเส้นใยเรยอน (VSF) คาดวา่จะอยูใ่นช่วงร้อยละ 4-5 ตอ่ปี และมี
โอกาสสําหรับการเติบโตตอ่ไป ในขณะท่ีความต้องการของเส้นใยฝ้ายเติบโตขึน้ในอตัราท่ีช้ากวา่มาก เก่ียวกบัเส้นใยชนิด
พิเศษขึน้อยูก่บัสถานการณ์ตลาดและความสามารถของบริษัทฯ สว่นแบง่ในผลติภณัฑ์พิเศษชนิดคณุภาพเย่ียม ได้มีการ
วางแผน ซึง่ปัจจบุนัมีประมาณร้อยละ 30 ของการผลิตเส้นใยทัง้หมด ในสว่นของประเทศลาว บริษัทฯ ได้รับสทิธิในการเช่า
ท่ีดินภายใต้สญัญาสมัปทานจํานวน 50,000 เฮกตาร์ ในขณะท่ีบริษัทฯ ได้รับท่ีดินประมาณ 20,000-22,000 เฮกตาร์เทา่นัน้ 
และเป็นพืน้ท่ีท่ีกระจดักระจาย ซึง่ทําให้โครงการไมไ่ด้รับผลตอบแทนจากการลงทนุเน่ืองจากมีขนาดเลก็ลงและมีต้นทนุท่ี
สงูขึน้ ดงันัน้ บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนของโครงการในประเทศลาว ได้ตดัสนิใจท่ีจะยติุโครงการนีเ้พ่ือลดผลขาดทนุ อยา่งไร
ก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมองหาทางเลือกในการลงทนุเพ่ือบรูณาการไปข้างหลงัและมองหาโอกาสท่ีเหมาะสมในทิศทางนี ้

4) ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ ได้เน้นยํา้ถงึความจําเป็นในการใช้กลยทุธ์ท่ีมีอยูข่องบริษัทฯ ในการพิจารณาระยะทางซึง่สง่ผลตอ่ต้นทนุท่ี
สงูขึน้จากโรงงานผลติเย่ือกระดาษท่ีดําเนินการอยู ่ และเสนอวา่ควรมองหาการลงทนุท่ีมีระยะทางท่ีใกล้เคียง โดยพิจารณา
จากความพร้อมใช้งานของวตัถดิุบท่ีมีต้นทนุกําลงัคนลดลง ซึง่จะสง่ผลให้ต้นทนุการลงทนุโดยรวมลดลง 

5) นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถงึผลกระทบจากสงครามภาษีศลุกากรระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกากบั
ประเทศจีน และสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ อยา่งไร 

 นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นวา่ การอภิปรายและเสนอความ
คิดเหน็ใดๆ ในวาระนี ้ขอให้เป็นการพิจารณาในเร่ืองผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  

 

 

 

 



6) นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเหน็เก่ียวกบัต้นทนุการผลติตอ่หน่วยท่ี 62.91 บาทในหน้าท่ี 10 ของรายงาน
ประจําปี ควรมีการเช่ือมโยงอยา่งเหมาะสมในการนําเสนอเร่ืองการผลติและประสทิธิภาพ และยงัให้ข้อเสนอแนะวา่ควร
เปรียบเทียบการเพิ่มขึน้หรือลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้ว 

 
ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุ ขอให้ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับ
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  

ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 
หลงัจากนัน้ ประธานท่ีประชมุ ขอให้นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ทําหน้าท่ีผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทยใน
วาระท่ี 3 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 

มีนาคม 2561 

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซึง่ผา่นตรวจสอบแล้ว 
ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีหน้าท่ี 100-197 ในรายงานประจําปี ซึง่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วเหน็วา่เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัทํารายละเอียดไว้ในหวัข้อ 
“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในหน้าท่ี 90-91 ในรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุใน
ครัง้นี ้ ดงัปรากฎในสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 โดยผู้สอบบญัชีมีความเหน็และรับรองวา่งบการเงินของบริษัทฯ  ไมมี่เง่ือนไขใดๆ  
รายละเอียดตามท่ีได้กลา่วไปแล้วในวาระท่ี 2  

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุ ได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ โดย
สรุปได้ดงันี ้ 

1) ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ ได้สอบถามเก่ียวกบัสนิทรัพย์รอการขาย หน้าท่ี 10 ในรายงานประจําปี  

 นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6011 ได้ชีแ้จงวา่ สนิทรัพย์รอการขายนัน้เก่ียวข้องกบับริษัท เบอร์ลา่ 
ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั (BLPP) ซึง่บริษัทฯ ได้ทําสญัญาซือ้ขายหุ้นเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้มีการ
บนัทกึเพิ่มเติมในผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วมดงักลา่วจําวน 43 ล้านบาท ตามระยะเวลาดงักลา่ว
แผนการลดทนุคาดวา่จะแล้วเสร็จในเดือนสงิหาคม 2561 ดงันัน้ บริษัทฯ ได้จดัประเภทเงินลงทนุในบริษัทร่วมในบริษัท เบอร์
ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั (BLPP) เป็นสนิทรัพย์รอการขาย เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชี  

2) ผู้ ถือหุ้นขอให้ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัการด้อยคา่ของเงินลงทนุและวิธีการลดผลขาดทนุ 

 นายประสาน สิปานิ  ประธานบริษัท กลา่ววา่ การด้อยคา่ของเงินลงทนุได้นํามาพิจารณาและคํานงึถงึทกุๆ ด้านทัง้ในอดีต
ปัจจบุนั และในอนาคต ตามมาตรฐานการบญัชีในการบนัทกึการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 

 

 

 

 



3) นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัภาษีเงินได้ในกําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรจํานวนกวา่ 20,000 ล้านบาท 
รวมทัง้เงินปันผล ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนได้สอบถามเก่ียวกบัภาษีเงินได้ของกําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรเช่นกนั 

 นายประสาน สิปานิ  ประธานบริษัท ชีแ้จงวา่ ผลสะสมของกําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรนีเ้ป็นกําไรในปีท่ีผา่นๆ มา รวมทัง้สว่น
แบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม ภาษีท่ีมีการชําระแล้วมาจากกําไรท่ีต้องเสียภาษี โดยคํานวณจากกําไรสทุธิทางภาษี
ตามอตัราท่ีใช้ในปีท่ีมีผลกําไร 

 นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6011 ชีแ้จงวา่ เป็นเงินปันผลท่ีจ่ายหลงัจากท่ีได้มีการจ่ายภาษีเงินได้
แล้ว ในอตัราภาษีร้อยละ 30, 25, 23 และ 20 ของกําไรสทุธิในแตล่ะปี 

 นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุ ชีแ้จงวา่ ไมมี่การเสียภาษีจากกําไรสะสม ภาษีนีใ้ช้กบั
กําไรท่ีต้องเสียภาษีในปีนีเ้ทา่นัน้ในอตัราภาษีร้อยละ 20 สว่นท่ีเหลือของกําไรหลงัหกัภาษีจะกลายเป็นสว่นหนึง่ของกําไร
สะสม ในกรณีท่ีมีรายได้เพิ่มเติม เช่น ดอกเบีย้รับจากกําไรสะสมก็จะต้องเสียภาษีตามกฎหมายเช่นกนั 

4) นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น แสดงความเหน็วา่ ประธานกรรมการบริษัทไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ืองเป็น
เวลานาน และด้วยเหตนีุ ้ บริษัทฯ จงึควรหาบคุคลอ่ืนมาแทน นอกจากนี ้ ยงัได้สอบถามเก่ียวกบัตวัเลขสนิค้าคงเหลือในปี 
2561 และ 2560 

 ดร.บีร์ กาปร์ู ประธานท่ีประชมุ ขอให้ผู้ ถือหุ้นนําเสนอข้อคิดเหน็เพ่ืออภิปรายในวาระท่ี 7 

 ฝ่ายบริหารพยายามปรับเพิ่มยอดขายและลดปริมาณสนิค้าคงคลงัของเส้นใย ในสว่นของปริมาณสนิค้าสําเร็จรูปลดลงร้อย
ละ 24 และวตัถดิุบ (เย่ือกระดาษ) ลดลงร้อยละ 27 

5) นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัอายกุารใช้งานของท่ีดิน อาคาร และสินทรัพย์อ่ืนๆ ของบริษัทฯ และ
จําเป็นต้องนํามาทบทวนเพ่ือประโยชน์ท่ีจะได้รับจากคา่เส่ือมราคา 

6) นางสาวศิริพร ศิริไพบลูย์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามการด้อยคา่ของเงินลงทนุและการบนัทกึเงินลงทนุตามวิธีราคาทนุและวิธีสว่นได้
เสีย 

 นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6011 ชีแ้จงวา่ ผลขาดทนุจากการด้อยคา่จํานวน 364 ล้านบาท เป็นผล
ขาดทนุในบริษัท เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ จํากดั และผลขาดทนุจํานวน 103 ล้านบาทเป็นของบริษัทร่วมใน
ประเทศตรุกี ผลขาดทนุจากการด้อยคา่มีการบนัทกึซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและสะท้อนให้เหน็ทัง้ตามวิธีสว่นได้เสีย
และวิธีราคาทนุ การรับคืนเงินลงทนุนอกเหนือจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในงวดตอ่ๆ ไป จะบนัทกึเป็นรายได้ของปีนัน้ๆ 

7) นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นเก่ียวกบัการเปิดเผยมลูคา่เงินลงทนุและการใช้ตวัเลขทางการเงินของบริษัท 
ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) ในงบการเงินของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) โดยโดยยงัไมผ่า่นการอนมุติัจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน)   และยงัเสนอแนะให้บริษัทฯ ตรวจสอบกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ในเร่ืองดงักลา่ว นอกจากนี ้ยงัได้สอบถามเก่ียวกบัตัว๋แลกเงินดงัท่ีกลา่วไว้ในหน้า 108-109 และขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุ ชีแ้จงวา่ บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) 
(TCB) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) 
ซึง่มลูคา่ของเงินลงทนุได้เปิดเผยในงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี 

 นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6011 ชีแ้จงวา่ รายละเอียดท่ีจําเป็นในตัว๋แลกเงินได้แสดงไว้ในหน้าท่ี 
192-193 ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 29.1 

 
 
 
 



ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานท่ีประชมุ  ขอให้ท่ีประชมุลงมติอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซึง่ผา่นการตรวจสอบแล้ว 

นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารบริษัท ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้หากมีผู้ ถือหุ้น “ไมเ่หน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 
ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุเพิ่ม
อีก 14 ราย คิดเป็นจํานวน 1,288,560 หุ้น รวมจํานวนหุ้นทัง้หมดในวาระนี ้144,086,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.4714 ของจํานวน
หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม 2561  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้  
 เหน็ด้วย 144,083,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9982 
 ไมเ่หน็ด้วย  200  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 งดออกเสียง  2,400  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0017 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ประธานท่ีประชมุ ขอให้นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ทําหน้าท่ีผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทยใน
วาระท่ี 4 
 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุ เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปัน
ผล สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 มีนาคม 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 825 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน
มีกําไรสทุธิจํานวน 1,034 ล้านบาท ลดลงจํานวน 209 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.15 บาท สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซึง่
จ่ายจากกําไรจากงวดดําเนินงานวนัท่ี 1 เมษายน 2560  -  31 มีนาคม 2561 คิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 231.84 ล้านบาท เงินปันผล
ทัง้สิน้ 1.15 บาทตอ่หุ้น เป็นการจ่ายจากกําไรท่ีได้รับยกเว้นภาษีจากสทิธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุเลขท่ี 59-0424-0-04-1-0  ใน
อตัราหุ้นละ 0.74 บาท และจ่ายจากกิจการท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 7 สงิหาคม 2561 และอนมุติัให้นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท เป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการจ่ายเงิน
ปันผลในครัง้นี ้
 
ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึง่สรุปได้ดงันี ้

1) นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ ถือหุ้น สอบถามเร่ืองจํานวนการเสียภาษี และอตัราภาษี  

 นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารของบริษัท ชีแ้จงวา่ เงินปันผล 1.15 บาทต่อหุ้น  โดยจํานวน 0.74 บาทตอ่หุ้น เป็นการ
จ่ายจากกําไรของกิจการท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลจากการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) และจํานวน 0.41 บาทตอ่หุ้น 
เป็นการจ่ายจากกําไรของกิจการท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ (non-BOI) ซึง่ในสว่นนี ้ บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคลในอตัราร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ และผู้ ถือหุ้นจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 
10 จากเงินปันผลในสว่นของจํานวน 0.41 บาทตอ่หุ้นเทา่นัน้ นอกจากนี ้ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองภาษีในปีท่ีผา่นมาใน
ภายหลงั 



2) นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเหน็วา่ ในฐานะท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มานานกวา่ 10 ปี คําถามในท่ี
ประชมุน่าจะมีสว่นช่วยผู้ ถือหุ้นให้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และยงัมีข้อเสนอแนะวา่ บริษัทฯ ควรพิจารณาเงินปันผล
จากภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบักําไรสะสมเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นพิเศษ 

3) นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารภาษีโดยพิจารณาจากการลงทนุในตา่งประเทศในขณะท่ี 
บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล 

 
ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารบริษัท ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้หากมีผู้ ถือหุ้น “ไมเ่หน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 
ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.15 บาท สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซึง่จ่ายจาก
กําไรจากงวดดําเนินงานวนัท่ี 1 เมษายน 2560  -  31 มีนาคม 2561 คิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 231.844 ล้านบาท เงินปันผลทัง้สิน้ 
1.15 บาทตอ่หุ้น เป็นการจ่ายจากกําไรท่ีได้รับยกเว้นภาษีจากสทิธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุเลขท่ี 59-0424-0-04-1-0 ในอตัรา
หุ้นละ 0.74 บาท และจ่ายจากกิจการท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นในวนัท่ี 7 สงิหาคม 2561 และอนมุติัให้นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท เป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการจ่ายเงินปันผล
ในครัง้นี ้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้  
 เหน็ด้วย 144,083,883 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9983 
 ไมเ่หน็ด้วย  2,400  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0017 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ประธานท่ีประชมุ ขอให้นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ทําหน้าท่ีผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทยใน
วาระท่ี 5 
 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาํหนดค่าตอบแทน 

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ในวาระนีเ้ป็นการพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระเทา่นัน้ คา่ตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการยงัคงเดิม ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ข้อ 14 ซึง่กําหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ีและค่าเบีย้ประชมุสําหรับการเข้าประชมุ
คณะกรรมการครัง้ละ 25,000 บาท 

นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารของบริษัท ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 ซึง่กําหนดวา่ “ใน
การประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ 
ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน  3 โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้”  

ในปีนี ้บริษัทฯ มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน คือ (1)  นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย – กรรมการ
อิสระ (2) นายวินยั สจัเดว – กรรมการอิสระ (3) นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  – กรรมการอิสระ 

 

 

 

 



ทัง้นี ้ บริษัทฯ ยงัไมมี่การจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่ง
กรรมการนัน้มาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึง่หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดงัปรากฎในสิง่ท่ีสง่มาด้วย
ลําดบัท่ี 6 และประวติัยอ่และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท ดงัปรากฎในสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3
และนิยามกรรมการอิสระ ดงัปรากฎในสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 คน (1) นายไซยมั ซนุเดอร์ 
มาฮนัซาเรีย – กรรมการอิสระ (2) นายวินยั สจัเดว – กรรมการอิสระ (3) นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้ – กรรมการอิสระ กลบัเข้ามา
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากกรรมการดงักลา่วเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์อย่าง
มากในความสําเร็จอนัตอ่เน่ืองของบริษัทฯ   
 
ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึง่สรุปได้ดงันี ้

1) ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ แสดงความคิดเหน็วา่ บริษัทฯ ควรกลา่วถงึจํานวนเงินคา่ตอบแทนท่ีให้กบักรรมการ และต้องได้รับการอนมุติั
ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 จากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั 

2) นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้น เหน็ด้วยเช่นเดียวกนัในเร่ืองดงักลา่วนี ้ 

3) ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ แสดงความคิดเหน็วา่ หากกรรมการอิสระหรือกรรมการคนใดปฏิบติัหน้าท่ีและมีผลการปฏิบติังานดี ก็ควร
ได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม  

 นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุ ชีแ้จงวา่ คา่ตอบแทนท่ีกําหนดตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ข้อ 14 ยงัไมมี่การเปล่ียนแปลงและใช้กบักรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ และรายละเอียดคา่ตอบแทนได้เปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปีด้วย 

 
ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารบริษัท ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้หากมีผู้ ถือหุ้น “ไมเ่หน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 
ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
และรับทราบคา่ตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้

 1.   นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ 
 เหน็ด้วย 143,836,873 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.8269 
 ไมเ่หน็ด้วย  20,210  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0140 
 งดออกเสียง  229,200  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.1591 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 2.   นายวินยั สจัเดว กรรมการอิสระ 
 เหน็ด้วย 143,855,373 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.8397 
 ไมเ่หน็ด้วย  1,710  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0012 
 งดออกเสียง  229,200 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.1591 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 



 3.   นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  กรรมการอิสระ 
 เหน็ด้วย 143,855,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.8397 
 ไมเ่หน็ด้วย  1,800  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0012 
 งดออกเสียง  229,200  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.1591 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ประธานท่ีประชมุ ขอให้นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ทําหน้าท่ีผู้ช่วยประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทยใน
วาระท่ี 6 
 
วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ประธานแถลงต่อท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึง่กําหนดวา่ “กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึ
กระทํา คือ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และกําหนดคา่สอบบญัชี”  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และจากการพิจารณาจากคณุสมบติัของผู้สอบบญัชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้ (1) นายกฤษดา เลศิวนา 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2560) และ/หรือ (2) นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขท่ี 5238 และ/หรือ (3) นางสาวโกสมุภ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6011 และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควร
เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เป็นเงินจํานวน 
1,550,000.- บาท (สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561: 1,250,000.- บาท) ซึง่ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืน  

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของสํานกังานดงักลา่วข้างต้น ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  
 
ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอ่ืนๆ ปรากฎวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุลงมติอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารบริษัท ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี ้หากมีผู้ ถือหุ้น “ไมเ่หน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 
ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงันี ้ (1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 (เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2560) และ/หรือ (2) นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 และ/หรือ (3) นางสาว
โกสมุภ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6011 แหง่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และอนมุติัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เป็นเงินจํานวน 1,550,000.- บาท ซึง่ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี ้
 เหน็ด้วย 144,067,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9872 
 ไมเ่หน็ด้วย  18,500  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0128 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 
 



วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานแจ้งวา่ ท่ีประชมุได้พิจารณาเร่ืองตา่งไ ตามระเบียบวาระการประชมุตามลําดบัแล้ว หลงัจากนัน้ได้ถามตอ่ท่ีประชมุวา่มีข้อ
ซกัถามหรือข้อคิดเหน็ใดๆ หรือไม ่อยา่งไรก็ตามไมมี่คําถาม ข้อคิดเหน็ หรือข้อเสนอแนะใดๆ เพ่ือพิจารณาในท่ีประชมุ 
 
นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารของบริษัท ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุอีกวา่ หากมีคําถาม ข้อสงสยั ข้อเสนอแนะ หรือการอภิปราย
เพิ่มเติมในท่ีประชมุ ในระหว่างการเย่ียมชมโรงงานครัง้ตอ่ไป และได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2561 จะจดัสง่ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าไปท่ี www.thairayon.com  
 

ประธานได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีเข้าร่วมประชมุ และเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทฯ ยงัคงปฏิบติัหน้าท่ีและรับผิดชอบอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและเพ่ือการเติบโตของบริษัทฯ 

ประธานกลา่วปิดประชมุเวลา 17.45 น. 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................................ประธานท่ีประชมุ 
                (ดร.บีร์ กาปร์ู) 

                               กรรมการบริษัท 
 
 


