
 รายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2561 

ของบรษิทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) 

 

������������ : วนัพธุที� 18 กรกฎาคม 2561 

������������� : ณ ห้องบอลลมู 1 ชั �น 2 �รงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุมุวิท เอ ลกัซ์ชวัรี� คอลเลค็ชั�น กรุงเทพฯ  

  เลขที� 250 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

��������������� : ดร.บีร์ กาปร์ู  กรรมการบริษัท  

������������������ : นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์  เลขานกุารบริษัท 

��������������� : 14.00 น. 

 

นางสวุรรณา เฉลิมวฒัน์ เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที�เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 (AGM 2018) ของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นอกจากนี � ได้ขอให้เจ้าหน้าที�ดแูลสถานที�จดัประชุมชี �แจง

แนวทางการปฏิบตัิเกี�ยวกบัการอพยพออกจากสถานที�จดัประชมุในกรณีที�เกิดเหตฉุกุเฉินสาํหรับผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

หลงัจากการการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเสร็จสิ �น นางสวุรรณาแจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วย

ตนเองจํานวน 108 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะซึ�งได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 86 ราย รวมเป็น 194 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 

135,960,230 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.44 ของหุ้นที�ออกจําหนา่ยและชําระเต็มมลูค่าแล้ว และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่าง

การประชมุจํานวน 8,126,053 หุ้น ดงันั �นมีจํานวนผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองทั �งหมด 133 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะซึ�งได้รับมอบ

ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นทั �งหมด 138  ราย รวมเป็น 271 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นทั �งหมด 144,086,283 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.47 

ของหุ้นที�ออกจําหนา่ยและชําระเต็มมลูคา่แล้ว จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 

อนึ�ง ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุม ทั �งนี � หากไม่

ปรากฏว่ามีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธานที�ประชมุ หากรองประธานกรรมการไมม่ี หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้ที�ประชมุเลอืกตั �งผู้ ถือหุ้นคนหนึ�ง ซึ�งได้เข้าร่วม 

ทําหน้าที�เป็นประธานที�ประชมุ ทั �งนี � เนื�องจากนายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ ประธานกรรมการบริษัทฯ ติด�ารกิจไมส่ามารถเข้าร่วม

การประชมุครั �งนี �ได้ และปัจจบุนั บริษัทฯ มิได้มีผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ จึงเรียนเสนอที�ประชุมให้เลือกผู้ ถือหุ้นที�อยู่

ในที�ประชมุ ทําหน้าที�ประธานในที�ประชมุ ซึ�งตอ่มา นายสมคิด หวงัเชิดชวูง�์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ขอเสนอชื�อ ดร.บร์ี กาปร์ู 

กรรมการบริษัท นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้น ขอเสนอชื�อนายดิลปิ ซิงห์ กอร์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นประธาน

ที�ประชมุ 

นายดิลปิ ซิงห์ กอร์ ผู้ ได้ขอถอนตวัจากการเสนอชื�อ หลงัจากนั �น ที�ประชมุได้แตง่ตั �ง ดร.บีร์ กาปร์ู เป็นประธานที�ประชมุ  

หลงัจากนั �น ดร.บีร์ กาปร์ู กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นที�มาเข้าร่วมประชมุและเริ�มต้นการประชมุ  

ประธานที�ประชมุได้แนะนํากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูตอ่ที�ประชมุ ดงันี � 

1. นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายดิลปิ ซิงห์ กอร์ ผู้อํานวยการธุรกิจเส้นใยและเยื�อกระดาษ 

3. นายแฮรี� ก�ษณะ อาการ์วาล ประธานเจ้าหน้าที��่ายปฏิบตัิการ (ธุรกิจเส้นใย) 

4. ดร.บีร์ กาปร์ู ประธานบริหารกลุม่ 
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จากนั �นประธานได้แนะนําทมีผู้บริหารตอ่ที�ประชมุ ดงันี �  

1. นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท 

2. นายปราโมท คานเดลวาล รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 

3. นายปณิธาน ศรียางค์ ผู้จดัการทั�วไป (ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์)  

4.  นายมาโนช มิตตลั ผู้จดัการทั�วไป (ฝ่ายบริหารวตัถดุิบ) 

5.  นายมาเฮนดรา กาเนอริวาล ผู้ช่วยผู้จดัการทั�วไป (ฝ่ายพาณิชย์) 

6. นางสาวเมธาวี ตั �งธรรมจิตร ผู้จดัการ (ฝ่ายการตลาด) 

7. นางกาญจนา สขุพรหม  ผู้จดัการฝ่ายความรับผิดชอบทางสงัคมและสิ�งแวดล้อม (CSR) 

8. นางประนอม ตระกลูทิพย์ รองผู้จดัการ (ฝ่ายบญัชี) 

9. นายหิมานช ูโดเน ่ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และจีน 

10. นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารบริษัท 

 

ประธานที�ประชมุซึ�งมีข้อจํากดัในการใช้ภาษาไทยในการสื�อสาร และเพื�อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้า

ร่วมประชมุ จึงขออนญุาตตอ่ที�ประชมุดําเนินการประชมุครั �งนี �เป็นภาษาไทย และเป็นประโยชน์สาํหรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

จากผู้ ถือหุ้น ที�ส่วนใหญ่สื�อสารด้วยภาษาไทยเป็นหลกั จึงขอให้นายสุวัฒน์ พฤกษเสถียร ผู้ ช่วยประธานที�ประชุมและเป็น

ผู้ ดําเนินการประชุมโดยใช้ภาษาไทย และได้แนะนํานางลกัขณาศิริ ขจรประดบักุล ที�ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทฯ ในเรื�องที�

เกี�ยวข้องกบัการประชุมทั �งหมด หลงัจากนั �น นางสวุรรณา เฉลิมวฒัน์ เลขานกุารบริษัท ได้แนะนํา นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม  และ 

นางสาวสิรินาถ เจริญสขุ ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด  ซึ�งเข้าร่วมประชุมเพื�อชี �แจงข้อมูลด้านการเงิน และ

นางสาวจาฏพุจัน์ อําพนัแสง นกักฎหมายอิสระ ได้เข้าร่วมการประชมุครั �งนี �เพื�อสงัเกตการณ์  

ทั �งนี � ประธานที�ประชมุได้แจ้งตอ่ที�ประชมุให้ทราบเกี�ยวกบัหลกัเกณ�์และวิธีปฏิบตัิของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทจุริตคอรัปชั�น 

ในกระบวนการทํางานของพนกังานทกุคนเพื�อให้เกิดความเข้าใจที�ดีในนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชั�นของพนกังานทกุคน

ในบริษัทฯ บริษัทฯ ยงัได้ปฏิบตัิตามแนวทางการตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชั�นของสถาบนัสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

เพื�อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตร�านของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเรื�องดงักลา่ว 

ทั �งนี � เพื�อให้มั�นใจว่าการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื�นตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง นางสวุรรณาขอ

เรียนให้ที�ประชมุทราบวา่ บริษัท ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 หนงัสอืเชิญประชมุให้กบัผู้ ถือหุ้น เมื�อวนัพธุที� 

18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:00 น. เพื�อดําเนินการประชมุตามวาระดงัตอ่ไปนี � 

วาระที� 1  พิจารณาอนมุตัิรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื�อวนัที� 21 กรกฎาคม 2560  

วาระที� 2  พิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561  

วาระที� 3  พิจารณาอนมุติงบแสดง�านะการเงิน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 

31 มีนาคม 2561 

วาระที� 4  พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561   

วาระที� 5  พิจารณาเลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 

วาระที� 6  พิจารณาแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี  

วาระที� 7  เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 

และได้แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามใดๆ ขอให้ซกัถามให้ตรงประเด็นกบัวาระที�เกี�ยวข้องเท่านั �น หากท่านใด

มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อบริษัทฯ มีความยินดีที�จะตอบข้อซกัถามต่างๆ หลงัจากเสร็จสิ �นในทกุวาระแล้ว และเพื�อ

ประโยชน์ของทกุทา่น ขอให้แจ้งชื�อนามสกลุก่อนที�จะถามคําถาม คําชี �แจง หรือเสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ 
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ก่อนเริ�มอภิปรายตามวาระการประชมุ เลขานกุารบริษัทได้ชี �แจงข้อปฏิบตัิสาํหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น �ึ�งสรุปสาระสาํคญัดงัตอ่ไปนี � 

1.  ในกรณีที�มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในที�ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสียงง ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียง

ลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไมเ่ห็นด้วย" หรือ "งดออกเสยีง" ได้ตามคะแนนเสยีงที�ตนมีได้ ยกเว้นกรณีของ custodian  

2.  ในกรณีที�มอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้อ�ลงคแุนนเสยีงตามที�ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นั �น 

3.  บตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและวาระย่อย เมื�อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงแล้ว จะมีการเก็บบตัร

ลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นที� “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ในแตล่ะวาระ เพื�อนํามานบัคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 

4.  การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ยกเว้นวาระที� 5 พิจารณาเลือกตั �งกรรมการ จะมีการนบัการลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที� 

“ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง” หากมีผู้ ถือหุ้นที�ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระใด� ขอให้ยกมือขึ �นเพื�อให้เจ้าหน้าที�ของ 

บริษัทฯ เก็บบตัรลงคะแนนเสยีงเพื�อนบัคะแนน 

5.  สําหรับผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนผู้ ถือหุ้นนั �น ผล

การนบัคะแนนจะรวมถึงการออกเสยีงลงคะแนนเสยีงนั �น� 

6.   บริษัทฯ จะคํานวณการลงคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสยีง “เห็นด้วย” และ “ไมเ่ห็นด้วย” เทา่นั �น กรณีที�มีคะแนนเสียง

เทา่กนั ประธานในที�ประชมุมีสทิธิออกเสยีงเพิ�มขึ �นอีกหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี �ขาด 

7.  บตัรลงคะแนนเสยีงในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี � ให้ถือเป็นบตัรเสยี 

7.1 บตัรลงคะแนนที�มีการทําเครื�องหมายเกินกว่าหนึ�งช่อง ยกเว้น กรณีผู้ รับมอบฉันทะที�เป็น Custodian ที�สามารถ

แบง่แยกคะแนนเสยีงในแตล่ะความเห็นก็ได้  

7.2  บตัรลงคะแนนที�มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั ที�ไม่สามารถสื�อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียง “เห็น

ด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” 

7.3  บตัรลงคะแนนที�มีการขีด�า่และไมม่ีลายมือชื�อที�ถกูต้อง 

7.4  บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมต่รงกบัวาระที�มีการลงคะแนน 

8. บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนบัคะแนนเสยีง  

9. หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ �น ผลการลงคะแนนเสียงจะปรากฏบนหน้าจอและจะประกาศผลการลงคะแนน

เช่นเดียวกนั 

10.  จํานวนผู้ ถือหุ้นและคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระอาจแตกตา่งไป เนื�องจากอาจมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมเพิ�ม

หรืออาจจะออกจากที�ประชมุก็ได้ 

 

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ดร.บีร์ กาปร์ู เป็นผู้ ถือหุ้นหรือไม ่เพื�อให้แน่ใจว่าเป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนเพื�อทําหน้าที�

เป็นประธานที�ประชมุ นายสวุฒัน์ ผู้ช่วยประธานที�ประชุม ชี �แจงว่า ดร.บีร์ กาปร์ู เป็นผู้ รับมอบฉนัทะและมีคณุสมบตัิที�เหมาะสม

ในการได้รับเลอืกตั �งเป็นประธานในที�ประชมุ 

 

หลงัจากนั �น ประธานที�ประชมุ ได้ดําเนินการประชมุตามวาระ โดยขอให้นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ทําหน้าที�ผู้ช่วยประธานที�ประชุม

ดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทยในวาระที� 1 

 

�าระ�ี� 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 �มื�อ�ัน�ี� 21 กรกฎาคม 2560 

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชมุดําเนินการประชมุ (ภาษาไทย) ขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิรายงานการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 �ึ�งจดัทําขึ �นเมื�อวนัที� 21 กรกฎาคม 2560 ตามที�ปรากฏในหน้า 10-33 ของหนงัสอืเชิญประชมุ �ึ�งได้

จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั �งนี �แล้ว ดงัปรากฎในสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 1  
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ประธานที�ประชุมได้เปิด�อกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเกี�ยวกับข้อมลูที�ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้องในรายงานการประชุม ประเด็นหรือ

ความเห็นของผู้ ถือหุ้นบางราย สรุปได้ดงันี �  

1)  ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอความเห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที�ผ่านมาควรมีการบนัท�กข้อคิดเห็นหรือการแสดงความ

คิดเห็นตา่งๆ ให้ครอบคลมุทกุวาระ 

2) นายศกัดิ�ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเกี�ยวกับเนื �อหาในหน้า 20 ของหนงัสือเชิญประชุม  และเห็นว่า

คําตอบของคําถามบางคําถาม เช่น การชี �แจงรายละเอียดเกี�ยวกบัสนิค้าคงเหลอื แหลง่ที�มาของกําไรสทุธิ ควรจะตอบให้ตรง

ประเด็นและเหมาะสมเพื�อความเข้าใจที�ดีข� �น  

 นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชุมดําเนินการประชุม ชี �แจงว่า เนื�องจากปัญหาด้านการสื�อสารอาจมีช่องว่าง

เลก็ๆ น้อยๆ ในรายงานการประชมุที�ผา่นมา แต�่ดยสว่นใหญ่ของหวัข้อที�สาํคญัได้มีการกลา่วถ�งอย่างถกูต้องในรายงานการ

ประชมุ และขอให้ที�ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2560 ในวนัที� 21 กรกฎาคม 2560 

3) นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้น  ให้แสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัข้อที� 3 หน้า 15 ของหนงัสือเชิญประชุม AGM 2018 ในวาระที� 1 

เกี�ยวกบัน�ยบายตอ่ต้านการทจุริตและการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัทฯ และเน้นความสาํคญัตามข้อเสนอแนะก่อนหน้านี � 

 

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชุมดําเนินการประชุม ได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอื�นๆ 

ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเรื�องอื�นใด  

นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารของบริษัท ขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี � หากมีผู้ ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก

เสยีง” ขอให้ยกมือข� �น เพื�อให้เจ้าหน้าที�รับใบลงคะแนนที�กรอกเรียบร้อยแล้วเพื�อนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชุมดําเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที�ประชมุว่า ในวาระนี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม

เพิ�มข� �นอีก 63 ราย คิดเป็นจํานวน 6,837,493 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้นทั �งหมด 142,797,723 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.8322 ของ

จํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของบริษัทฯ 

ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซ��งจดัทําข� �นเมื�อวนัที� 21 กรกฎาคม 2560

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี �   

 เห็นด้วย 142,797,623 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

 ไมเ่ห็นด้วย  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 

 งดออกเสยีง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.000 

 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

หลงัจากนั �น ประธานที�ประชมุ ขอให้นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ทําหน้าที�ผู้ช่วยประธานที�ประชมุดําเนินการประชมุเป็น�าษาไทยใน

วาระที� 2 

 

�า���ี� 2 �����า����า���า�น�น�าน���������� ��า�����ี�� �น�����น�ี� 31 มีนาคม 2561 

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชุมดําเนินการประชุม แจ้งต่อที�ประชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี

สิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561 ได้ปรากฎในหวัข้อ “รายงานคณะกรรมการตอ่ผู้ ถือหุ้น” ในหน้าที� 6-11 และในหวัข้ออื�นของรายงาน

ประจําปี ซ��งได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั �งนี � ดงัปรากฎในสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2  

ประธานที�ประชมุ ขอให้นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท นําเสนอผลการดําเนินงานและจดุเดน่ทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับ

ปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561  
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นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท นําเสนอผลการดําเนินงานและสรุปจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 

มีนาคม 2561 ตอ่ที�ประชมุ สรุปได้ดงันี � 

1. บริษัทฯ มีความพยายามในการพ�ันาการดาํเนินการธุรกิจมาอยา่งตอ่เน��อง บริษัทฯ ได้รับรางวลับริษัทยอดเยี�ยมแหง่ปี 2561 

ในกลุม่สนิค้าอปุโภคบริโภค เม��อวนัที� 5 กรกฎาคม 2561 ซึ�งมีเพียงไมกี่�บริษัทแหง่ที�ได้รับรางวลัดงักลา่ว  

2. บริษัท มียอดขายสงูสดุในประวตัิศาสตร์ที� 140,000 เมตริกตนั ความสาํเร็จที�สําคญัๆ ได้แก่ การฟ� �นฟูก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟล์ 

(CS2)  ที�ใช้ในกระบวนการผลติเพิ�มขึ �นร้อยละ 159  ซึ�งเป็นผลมาจากการสร้างความยั�งย�นด้านสิ�งแวดล้อมในการดําเนินงาน 

3. บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบความปลอดภยัในโรงงาน (CS2)  ที�จงัหวดัสระบรีุ โดยได้รับรางวลัอุบตัิเหตเุป็นศนุย์ (zero 

accident) เป็นปีที� 4 ติดตอ่กนั (bronze plaques) จากสถาบนัสง่เสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมใน

การทํางาน อีกทั �งยงัได้รับรางวลัความเป็นเลศิด้านความรับผิดชอบทางสงัคมและสิ�งแวดล้อม (CSR) จากหอการค้าอเมริกนั

ประเภทเหรียญทองเป็นปีที� 5 ติดตอ่กนั 

4. บริษัท ยงัคงมุง่เน้นในเร��องดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ให้ความสําคญัต่อความปลอดภยัของพนกังาน การเคารพสิทธิมนุษยชน การจ้างงานที�เป็นธรรม และการปฏิบตัิต่อ

พนกังานทกุคนอยา่งเหมาะสม 

(ข) การแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยเน้นเร��องการสนับสนุนการศึกษา (ให้ทุนการศึกษา) การดูแลสขุภาพและ

สวสัดิการของครอบครัว ความยั�งย�นและการดํารงชีวิตของชมุชนใกล้เคียง 

นอกจากนี � บริษัทฯ ได้สง่เสริมเศรษ�กิจในจงัหวดัอา่งทอง ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ให้การสนบัสนนุกระทรวงการคลงั ในวงเงิน 2,333 ล้านบาทในช่วง 10 ปีที�ผา่นมา 

(ข) ในช่วง 10 ปีที�ผา่นมา มียอดสง่ออกกวา่ 68,000  ล้านบาท โดยยอดขายมากกวา่ร้อยละ 80 ของยอดขายทั �งหมดสง่ออก

ไปยงัประเทศตา่งๆ มากกวา่ 30 แหง่ทั�วโลก 

5. บริษัทฯ มีปริมาณขายเส้นใยเรยอนเพิ�มขึ �นร้อยละ 12 จาก 125,466 เมตริกตนัในปี 2560 เป็น 140,000 เมตริกตนัในปี 2561  

โดยรายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ�มขึ �นร้อยละ 10 จาก 9,080 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 10,032 ล้านบาทในปี 2561 

ในขณะที�กําไรสทุธิตามวิธีสว่นได้เสียลดลงร้อยละ 9 จาก 2,325 ล้านบาทในปี 2560 เป็น  2,128 ล้านบาทในปี 2561 และ

กําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงร้อยละ 20 จาก 1,034 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 825 ล้านบาทในปี 2561

เน��องมาจากการเพิ�มขึ �นของราคาของวตัถดุิบที�หลกั ในขณะที�บริษัทฯ ไม่สามารถผลกัภาระค่าใช้จ่ายที�เพิ�มขึ �นเหลา่นี �ให้กบั

ลกูค้าเน��องจากการแขง่ขนัที�รุนแรง  

6. อยา่งไรก็ตาม สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมมีการปรับตวัดีขึ �นอยา่งมากในช่วงหลายปีที�ผา่นมา 

7. เหตผุลที�สาํคญัที�ทําให้กําไรสทุธิลดลงในปี 2561 เป็นผลมาจาก 

(ก)  ราคาขายลดลงร้อยละ 1 เน��องจากคา่เงินบาทที�แข็งคา่ขึ �นร้อยละ 6 เม��อเทียบกบัสกลุเงินดอลลา่ร์สหรั�ฯ 

(ข) การเพิ�มขึ �นจากต้นทนุวตัถดุิบ (เย��อกระดาษ โซดาไฟ และกํามะถนั) และต้นทนุด้านพลงังาน (ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ) 

(ค)  สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลง 

8. บริษัทฯ ยงัคงพยายามลดผลกระทบจากสถานการณ์ตลาดที�ไมเ่อ� �ออํานวยด้วยมาตรการบรรเทาผลกระทบตา่งๆ เช่น 

(ก)  การประหยดัต้นทนุโดยการเพิ�มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยการลดอตัราสว่นการใช้เย��อกระดาษ โซดาไฟ และ

กรดซลัฟริูค 

(ข) การประหยดัต้นทนุในการจดัหาสารเคมีและการลดต้นทนุการขนสง่ 

(ค) การปรับปรุงด้านผลผลติกําลงัคน 

(ง) มุง่เน้นที�ศนูย์กลางของลกูค้า 
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9. ประธานบริษัท ได้แบ่งปันข้อมลูเกี�ยวกบัเส้นใยเรยอน (VSF) �ึ�งเป็นเส้นใยที�ยั�งยืน แนวโน้มของอตุสาหกรรม และความท้า

ทายที�สาํคญั �ึ�งอาจสรุปได้ดงันี � 

 ผลติภณัฑ์เส้นใยเรยอน (VSF) สามารถยอ่ยสลายทางชีวภาพได้ดีกวา่ผ้าฝ้าย ในแง่ของคณุสมบตัิของเส้นใยหลากหลาย

ชนิด สดัสว่นของการเติบโตของเส้นใยเรยอน (VSF) ในตลาดเส้นใยโดยรวม อตุสาหกรรมเส้นใยเรยอน (VSF)  มีการ

เคลื�อนไหวอยา่งรวดเร็วเพื�อสอดคล้องกบัมาตรฐานโลกในการปลอ่ยมลพิษและการระบายนํ �าทิ �ง �ึ�งเส้นใยเรยอน (VSF)  

เป็นเส้นใยที�ยั�งยืนในอนาคต 

 บริษัทฯ มีการใช้จ่ายอย่างมากในการปรับปรุงด้านสิ�งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายด้านสิ�งแวดล้อมในช่วง 3 ปีที�ผ่านมาอยู่ที�

ประมาณ 519 ล้านบาท นอกจากนี � บริษัทฯ ยงัมีผลงานด้านสิ�งแวดล้อมที�สาํคญั 

 เนื�องจากสถานการณ์ตลาดที�ดีในชว่ง 2-3 ปีที�ผา่นมา ทําให้ผู้ผลติจํานวนมากประกาศกําลงัการผลติเส้นใยเรยอน (VSF) 

ใหม ่�ึ�งจะมีกําลงัการผลติเส้นใยเพิ�มขึ �นอีก 1.5 ล้านตนั คาดว่าจะผลิตได้ในปี 2561 และ 2562 �ึ�งเกือบจะเท่ากบัร้อย

ละ 24 ของกําลงัการผลิตในปี 2560 ด้วยเหตนุี �กําลงัการผลิตส่วนที�เพิ�มขึ �นจะเพิ�มขึ �นเป็นร้อยละ 27 และอาจเป็นแรง

กดดนัสําคญัต่อราคาเส้นใย โดยเมื�อเทียบราคาเส้นใยที�ลดลง 0.10 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม จะสง่ผลต่อกําไรของ

บริษัทฯ เกือบ 450 ล้านบาท 

ความทา้ทาย�าย��แ���าย��กท� ���าค�� ไดแ้ก่ 

(ก) ต้นทนุการดําเนินงานที�สงูขึ �นในประเทศไทย โดยเป็นต้นทนุทางด้านกําลงัคนอยู่ที� 121 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ ต่อเมตริกตนั 

(เทียบกบัมาตรฐาน 49 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ ต่อเมตริกตนั) และต้นทนุค่าไ��้าที�เพิ�มขึ �น 0.10 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวตัต์ 

เทียบกบัมาตรฐาน 0.03 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ ตอ่กิโลวตัต์)  

(ข) มีกําลงัการผลิตที�ตํ�าอยู่ที�ประมาณ 85 ตนัต่อวนั เทียบกับมาตรฐาน 280-360 ตนัต่อวนั �ึ�งสง่ผลให้ต้นทนุการผลิต

เพิ�มขึ �น  

(ค)  ข้อจํากดัของพื �นที�และความข้อกงัวลด้านกฎระเบียบสาํหรับการเติบโตในอนาคตของโรงงานที�ดําเนินการอยู ่ 

(ง)  ความเข้มงวดของบรรทดัฐานด้านสิ�งแวดล้อม จําเป็นต้องมีการลงทนุเพิ�มเติมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

(จ)  การหดตวัของตลาดในประเทศไทย (ปริมาณลดลงเหลือร้อยละ 13 ในปี 2561 เทียบกบัร้อยละ 20 ในปี 2560 �ึ�ง

ปัจจบุนัลดลงเหลอืร้อยละ 6)  

(ฉ) การออ่นคา่ของสกลุเงินหยวน ทําให้มีผลกระทบตอ่ประเทศไทยและตลาดสง่ออกของบริษัทฯ  

(ช) เกิดการแขง่ขนัเนื�องจากการประกาศโรงงานผลติเ�ลลโูลสรุ่นที� 3 ในประเทศไทย 

10.  บริษัทฯ ประสบกบัเงื�อนไขที�ท้าทายในการสง่มอบปริมาณ การเติบโตของรายได้ และการลดต้นทนุ อย่างไรก็ตามในช่วง 2-3 

ปีข้างหน้าจะเป็นสิ�งท้าทาย ด้านสิ�งแวดล้อม บริษัทฯ อยู่ในกรอบการปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลเกี�ยวกับการปล่อยมลพิษ

ทางอากาศและนํ �าทิ �ง จึงจําเป็นต้องมีการใช้เงินลงทนุเป็นจํานวนมาก ความพยายามในการลดอตัราสว่นการบริโภคและ

คา่ใช้จ่ายอื�น� ในการดําเนินงานอยา่งตอ่เนื�องในทกุ� ด้าน 

 

ประธานที�ประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น�กัถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดงันี � 

1) นายสถาพร ผงันิรันดร์ - ผู้ ถือหุ้น  ได้กลา่วขอบคณุคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร เกี�ยวกับผลการดําเนินงานและ

รางวลัของ บริษัทฯ นอกจากนี �ยงัชื�นชมกบัความพยายามในการบริหารจดัการปริมาณการขายที�เพิ�มขึ �น การประหยดัต้นทนุ 

และการมุ่งเน้นที�กําไรสทุธิ รวมทั �งความกังวลเกี�ยวกบัความสามารถในการสง่ผ่านต้นทนุการผลิตที�สงูขึ �นไปยงัลกูค้า โดย

ขอให้บริษัทฯ มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยรวมผลตอบแทนจากเงินลงทนุเป็นกําไรตอ่หุ้นตามวิธีสว่นได้เสีย

มากกว่ากําไรต่อหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามอตัราส่วนทางการเงิน บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งที�สงูขึ �นและควรมีการ

ลงทุนอย่างเหมาะสมเพื�อให้ได้รับผลตอบแทนที�สงูขึ �น รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้สงูขึ �นเพื�อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ทั �งหมด 

 

 

 

2) นายสธีุร์ สหสัสะรังษี - ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น ข้อจํากดัในการเพิ�มกําลงัการผลิต ต้นทนุไฟฟ้าและ

ต้นทุนกําลงัคนที�สงูขึ �น เครื�องจกัรที�มีกําลงัการผลิตที�ลดลง เป็นต้น ในขณะที�บริษัทฯ ต้องเผชิญในช่วงไม่กี�ปีที�ผ่านมา �ึ�ง

ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสงูขึ �นและความสามารถในการแข่งขันลดลงสําหรับบริษัทฯ อีกทั �งยังแสดงความเห็นเกี�ยวกับ

ผลกระทบจากการลดคา่เงินของจีนและอินเดียและผลกระทบที�มีต่อบริษัทฯ เนื�องจากมีการสง่ออกมากกว่าร้อยละ 80 และ

ยงัได้แนะนําให้มีกลยทุธ์ที�ชดัเจนจากฝ่ายบริหารในเรื�องดงักลา่ว และขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณากลยทุธ์การลดผลกระทบและ

แผนการลงทนุอีกครั �ง เนื�องจากการลงทนุบางสว่น เช่น การลงทนุในประเทศอียิปต์ไมส่ามารถสง่ผลตามที�ต้องการได้ ในกรณี

ที�ไมม่ีทางเลอืกใดที�เหมาะสม บริษัทฯ ควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลที�สงูขึ �นจากกําไรสะสม 

 ดร.บีร์ กาปูร์ ประธานที�ประชุม ชี �แจงว่า ปัจจัยหลกัที�ทําให้บริษัทฯ มีต้นทุนที�สงูขึ �นมาจากกําลงัคนและไฟฟ้า และจาก

ประเด็นทางด้านกฎระเบียบ ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถขยายกําลงัการผลิตได้ ดงันั �น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที�จะพยายามอย่าง

ตอ่เนื�องกบัการดําเนินการเพื�อลดต้นทนุและเพิ�มยอดขายจากผลิตภณัฑ์ที�มีมลูค่าเพิ�ม �ึ�งอาจเป็นหนึ�งในกลยทุธ์หลกัในการ

รับมือกับความสามารถในการแข่งขนัเนื�องจากพวกเราทุกคนได้ตระหนักถึงข้อจํากัดและความท้าทายด้านการลงทุนใน

ประเทศไทยที�มีการหดตวัของตลาดในประเทศ สําหรับความไว้วางใจจากผู้ ถือหุ้น อีกทั �งยงัได้เน้นว่าบริษัทฯ ได้มีการเตรียม

ความพร้อมในแผนกลยทุธ์ไว้แล้ว 

3) นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น ได้กลา่ววา่ต้นทนุการผลติตอ่กิโลกรัมเพิ�มขึ �นร้อยละ 4 แตต้่นทนุโดยรวมเพิ�มขึ �นร้อยละ 16 

�ึ�งเป็นผลมาจากต้นทนุคา่ขนสง่ที�เพิ�มขึ �น�ึ�งเชื�อมโยงกบัการสง่ออกไปสูแ่ละปลายทาง และต้องการที�จะทราบวา่สว่นแบง่ของ

เส้นใยชนิดพิเศษเพื�อการคาดการณ์ถึงความสมํ�าเสมอของรายได้จากการขาย นอกจากนี � ยงัต้องการทราบเกี�ยวกบัแนวโน้ม

ความต้องการเส้นใยและสอบถามเกี�ยวกบัเหตผุลในการขายเงินลงทนุในประเทศลาว 

 ดร.บีร์ กาปร์ู ประธานที�ประชุม ได้ชี �แจงว่า การเติบโตของเส้นใยเรยอน (VSF) คาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 4-5 ต่อปี และมี

โอกาสสําหรับการเติบโตต่อไป ในขณะที�ความต้องการของเส้นใยฝ้ายเติบโตขึ �นในอตัราที�ช้ากว่ามาก เกี�ยวกับเส้นใยชนิด

พิเศษขึ �นอยู่กับสถานการณ์ตลาดและความสามารถของบริษัทฯ ส่วนแบ่งในผลิตภณัฑ์พิเศษชนิดคณุภาพเยี�ยม ได้มีการ

วางแผน �ึ�งปัจจุบนัมีประมาณร้อยละ 30 ของการผลิตเส้นใยทั �งหมด ในสว่นของประเทศลาว บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการเช่า

ที�ดินภายใต้สญัญาสมัปทานจํานวน 50,000 เฮกตาร์ ในขณะที�บริษัทฯ ได้รับที�ดินประมาณ 20,000-22,000 เฮกตาร์เท่านั �น 

และเป็นพื �นที�ที�กระจัดกระจาย �ึ�งทําให้โครงการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเนื�องจากมีขนาดเล็กลงและมีต้นทุนที�

สงูขึ �น ดงันั �น บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นรายอื�นของโครงการในประเทศลาว ได้ตดัสนิใจที�จะยตุิโครงการนี �เพื�อลดผลขาดทนุ อยา่งไร

ก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมองหาทางเลอืกในการลงทนุเพื�อบรูณาการไปข้างหลงัและมองหาโอกาสที�เหมาะสมในทิศทางนี � 

4) ผู้ ถือหุ้นรายหนึ�ง ได้เน้นยํ �าถึงความจําเป็นในการใช้กลยทุธ์ที�มีอยู่ของบริษัทฯ ในการพิจารณาระยะทาง�ึ�งสง่ผลต่อต้นทนุที�

สงูขึ �นจากโรงงานผลิตเยื�อกระดาษที�ดําเนินการอยู่ และเสนอว่าควรมองหาการลงทนุที�มีระยะทางที�ใกล้เคียง โดยพิจารณา

จากความพร้อมใช้งานของวตัถดุิบที�มีต้นทนุกําลงัคนลดลง �ึ�งจะสง่ผลให้ต้นทนุการลงทนุโดยรวมลดลง 

5) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงผลกระทบจากสงครามภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับ

ประเทศจีน และสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ อยา่งไร 

 นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชมุดําเนินการประชุม ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านว่า การอภิปรายและเสนอความ

คิดเห็นใดๆ ในวาระนี � ขอให้เป็นการพิจารณาในเรื�องผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561  
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2) นายสธีุร์ สหสัสะรังษี - ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น ข้อจํากดัในการเพิ�มกําลงัการผลิต ต้นทนุไฟฟ้าและ

ต้นทุนกําลงัคนที�สงูขึ �น เครื�องจกัรที�มีกําลงัการผลิตที�ลดลง เป็นต้น ในขณะที�บริษัทฯ ต้องเผชิญในช่วงไม่กี�ปีที�ผ่านมา �ึ�ง

ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสงูขึ �นและความสามารถในการแข่งขันลดลงสําหรับบริษัทฯ อีกทั �งยังแสดงความเห็นเกี�ยวกับ

ผลกระทบจากการลดคา่เงินของจีนและอินเดียและผลกระทบที�มีต่อบริษัทฯ เนื�องจากมีการสง่ออกมากกว่าร้อยละ 80 และ

ยงัได้แนะนําให้มีกลยทุธ์ที�ชดัเจนจากฝ่ายบริหารในเรื�องดงักลา่ว และขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณากลยทุธ์การลดผลกระทบและ

แผนการลงทนุอีกครั �ง เนื�องจากการลงทนุบางสว่น เช่น การลงทนุในประเทศอียิปต์ไมส่ามารถสง่ผลตามที�ต้องการได้ ในกรณี

ที�ไมม่ีทางเลอืกใดที�เหมาะสม บริษัทฯ ควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลที�สงูขึ �นจากกําไรสะสม 

 ดร.บีร์ กาปูร์ ประธานที�ประชุม ชี �แจงว่า ปัจจัยหลกัที�ทําให้บริษัทฯ มีต้นทุนที�สงูขึ �นมาจากกําลงัคนและไฟฟ้า และจาก

ประเด็นทางด้านกฎระเบียบ ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถขยายกําลงัการผลิตได้ ดงันั �น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที�จะพยายามอย่าง

ตอ่เนื�องกบัการดําเนินการเพื�อลดต้นทนุและเพิ�มยอดขายจากผลิตภณัฑ์ที�มีมลูค่าเพิ�ม �ึ�งอาจเป็นหนึ�งในกลยทุธ์หลกัในการ

รับมือกับความสามารถในการแข่งขนัเนื�องจากพวกเราทุกคนได้ตระหนักถึงข้อจํากัดและความท้าทายด้านการลงทุนใน

ประเทศไทยที�มีการหดตวัของตลาดในประเทศ สําหรับความไว้วางใจจากผู้ ถือหุ้น อีกทั �งยงัได้เน้นว่าบริษัทฯ ได้มีการเตรียม

ความพร้อมในแผนกลยทุธ์ไว้แล้ว 

3) นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น ได้กลา่ววา่ต้นทนุการผลติตอ่กิโลกรัมเพิ�มขึ �นร้อยละ 4 แตต้่นทนุโดยรวมเพิ�มขึ �นร้อยละ 16 

�ึ�งเป็นผลมาจากต้นทนุคา่ขนสง่ที�เพิ�มขึ �น�ึ�งเชื�อมโยงกบัการสง่ออกไปสูแ่ละปลายทาง และต้องการที�จะทราบวา่สว่นแบง่ของ

เส้นใยชนิดพิเศษเพื�อการคาดการณ์ถึงความสมํ�าเสมอของรายได้จากการขาย นอกจากนี � ยงัต้องการทราบเกี�ยวกบัแนวโน้ม

ความต้องการเส้นใยและสอบถามเกี�ยวกบัเหตผุลในการขายเงินลงทนุในประเทศลาว 

 ดร.บีร์ กาปร์ู ประธานที�ประชุม ได้ชี �แจงว่า การเติบโตของเส้นใยเรยอน (VSF) คาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 4-5 ต่อปี และมี

โอกาสสําหรับการเติบโตต่อไป ในขณะที�ความต้องการของเส้นใยฝ้ายเติบโตขึ �นในอตัราที�ช้ากว่ามาก เกี�ยวกับเส้นใยชนิด

พิเศษขึ �นอยู่กับสถานการณ์ตลาดและความสามารถของบริษัทฯ ส่วนแบ่งในผลิตภณัฑ์พิเศษชนิดคณุภาพเยี�ยม ได้มีการ

วางแผน �ึ�งปัจจุบนัมีประมาณร้อยละ 30 ของการผลิตเส้นใยทั �งหมด ในสว่นของประเทศลาว บริษัทฯ ได้รับสทิธิในการเช่า

ที�ดินภายใต้สญัญาสมัปทานจํานวน 50,000 เฮกตาร์ ในขณะที�บริษัทฯ ได้รับที�ดินประมาณ 20,000-22,000 เฮกตาร์เท่านั �น 

และเป็นพื �นที�ที�กระจัดกระจาย �ึ�งทําให้โครงการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเนื�องจากมีขนาดเล็กลงและมีต้นทุนที�

สงูขึ �น ดงันั �น บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นรายอื�นของโครงการในประเทศลาว ได้ตดัสนิใจที�จะยตุิโครงการนี �เพื�อลดผลขาดทนุ อยา่งไร

ก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมองหาทางเลอืกในการลงทนุเพื�อบรูณาการไปข้างหลงัและมองหาโอกาสที�เหมาะสมในทิศทางนี � 

4) ผู้ ถือหุ้นรายหนึ�ง ได้เน้นยํ �าถึงความจําเป็นในการใช้กลยทุธ์ที�มีอยู่ของบริษัทฯ ในการพิจารณาระยะทาง�ึ�งสง่ผลต่อต้นทนุที�

สงูขึ �นจากโรงงานผลิตเยื�อกระดาษที�ดําเนินการอยู่ และเสนอว่าควรมองหาการลงทนุที�มีระยะทางที�ใกล้เคียง โดยพิจารณา

จากความพร้อมใช้งานของวตัถดุิบที�มีต้นทนุกําลงัคนลดลง �ึ�งจะสง่ผลให้ต้นทนุการลงทนุโดยรวมลดลง 

5) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงผลกระทบจากสงครามภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับ

ประเทศจีน และสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ อยา่งไร 

 นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชมุดําเนินการประชุม ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านว่า การอภิปรายและเสนอความ

คิดเห็นใดๆ ในวาระนี � ขอให้เป็นการพิจารณาในเรื�องผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561  

 

 

 

 

11



6) นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัต้นทนุการผลติตอ่หนว่ยที� 62.91 บาทในหน้าที� 10 ของรายงาน

ประจําปี ควรมีการเชื�อมโยงอย่างเหมาะสมในการนําเสนอเรื�องการผลิตและประสิทธิภาพ และยงัให้ข้อเสนอแนะว่าควร

เปรียบเทียบการเพิ�มขึ �นหรือลดลงเมื�อเทียบกบัปีที�แล้ว 

 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้น�กัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอื�น� ปราก�วา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น�กัถามเรื�องอื�นใด  

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชมุดําเนินการประชมุ ขอให้ที�ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับ

ปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561  

ที�ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561 

 

หลงัจากนั �น ประธานที�ประชมุ ขอให้นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ทําหน้าที�ผู้ช่วยประธานที�ประชมุดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทยใน

วาระที� 3 

 

�าระ�ี� 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ ณ �ัน�ี� 31 มีนาคม 2561 แ�ะงบก�า�ร�าด�ุนส�า�รับ�ีสิ �นสุด�ัน�ี� 31 

มีนาคม 2561 

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชุมดําเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า ขอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และงบกําไรขาดทนุสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561 �ึ�งผ่านตรวจสอบแล้ว 

ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีหน้าที� 100-197 ในรายงานประจําปี �ึ�งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วเห็นวา่เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัทํารายละเอียดไว้ในหวัข้อ 

“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในหน้าที� 90-91 ในรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใน

ครั �งนี � ดงัปราก�ในสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2 โดยผู้สอบบญัชีมีความเห็นและรับรองว่างบการเงินของบริษัทฯ  ไม่มีเงื�อนไขใด�  

รายละเอียดตามที�ได้กลา่วไปแล้วในวาระที� 2  

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชุมดําเนินการประชุม ได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้น�กัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอื�น� โดย

สรุปได้ดงันี �  

1) ผู้ ถือหุ้นรายหนึ�ง ได้สอบถามเกี�ยวกบัสนิทรัพย์รอการขาย หน้าที� 10 ในรายงานประจําปี  

 นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 6011 ได้ชี �แจงว่า สินทรัพย์รอการขายนั �นเกี�ยวข้องกบับริษัท เบอร์ล่า 

ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชั�น จํากดั (BLPP) �ึ�งบริษัทฯ ได้ทําสญัญา�ื �อขายหุ้นเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้มีการ

บนัทึกเพิ�มเติมในผลขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุในบริษัทร่วมดงักลา่วจําวน 43 ล้านบาท ตามระยะเวลาดงักลา่ว

แผนการลดทนุคาดวา่จะแล้วเสร็จในเดือนสงิหาคม 2561 ดงันั �น บริษัทฯ ได้จดัประเภทเงินลงทนุในบริษัทร่วมในบริษัท เบอร์

ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชั�น จํากดั (BLPP) เป็นสนิทรัพย์รอการขาย เพื�อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชี  

2) ผู้ ถือหุ้นขอให้ชี �แจงเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการด้อยคา่ของเงินลงทนุและวิธีการลดผลขาดทนุ 

 นายประสาน สิปานิ  ประธานบริษัท กลา่วว่า การด้อยค่าของเงินลงทนุได้นํามาพิจารณาและคํานึงถึงทกุ� ด้านทั �งในอดีต

ปัจจบุนั และในอนาคต ตามมาตรฐานการบญัชีในการบนัทกึการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 

 

 

 

 

3) นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี�ยวกับภาษีเงินได้ในกําไรสะสมที�ยังไม่ได้จัดสรรจํานวนกว่า 20,000 ล้านบาท 

รวมทั �งเงินปันผล ผู้ ถือหุ้นรายอื�นได้สอบถามเกี�ยวกบัภาษีเงินได้ของกําไรสะสมที�ยงัไมไ่ด้จดัสรรเช่นกนั 

 นายประสาน สปิานิ  ประธานบริษัท ชี �แจงวา่ ผลสะสมของกําไรสะสมที�ยงัไม่ได้จดัสรรนี �เป็นกําไรในปีที�ผา่นๆ มา รวมทั �งสว่น

แบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ภาษีที�มีการชําระแล้วมาจากกําไรที�ต้องเสียภาษี โดยคํานวณจากกําไรสทุธิทางภาษี

ตามอตัราที�ใช้ในปีที�มีผลกําไร 

 นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 6011 ชี �แจงว่า เป็นเงินปันผลที�จ่ายหลงัจากที�ได้มีการจ่ายภาษีเงินได้

แล้ว ในอตัราภาษีร้อยละ 30, 25, 23 และ 20 ของกําไรสทุธิในแตล่ะปี 

 นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชุมดําเนินการประชุม ชี �แจงว่า ไม่มีการเสียภาษีจากกําไรสะสม ภาษีนี �ใช้กับ

กําไรที�ต้องเสียภาษีในปีนี �เท่านั �นในอตัราภาษีร้อยละ 20 ส่วนที�เหลือของกําไรหลงัหกัภาษีจะกลายเป็นส่วนหนึ�งของกําไร

สะสม ในกรณีที�มีรายได้เพิ�มเติม เช่น ดอกเบี �ยรับจากกําไรสะสมก็จะต้องเสยีภาษีตามก�หมายเช่นกนั 

4) นายศกัดิ�ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นวา่ ประธานกรรมการบริษัทไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื�องเป็น

เวลานาน และด้วยเหตุนี � บริษัทฯ จึงควรหาบุคคลอื�นมาแทน นอกจากนี � ยงัได้สอบถามเกี�ยวกับตวัเลขสินค้าคงเหลือในปี 

2561 และ 2560 

 �่ายบริหารพยายามปรับเพิ�มยอดขายและลดปริมาณสินค้าคงคลงัของเส้นใย ในสว่นของปริมาณสินค้าสําเร็จรูปลดลงร้อย

ละ 24 และวตัถดุิบ (เยื�อกระดาษ) ลดลงร้อยละ 27 

 ดร.บีร์ กาปร์ู ประธานที�ประชมุ ขอให้ผู้ ถือหุ้นนําเสนอข้อคิดเห็นเพื�ออภิปรายในวาระที� 7 

5) นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัอายกุารใช้งานของที�ดิน อาคาร และสนิทรัพย์อื�นๆ ของบริษัทฯ และ

จําเป็นต้องนํามาทบทวนเพื�อประโยชน์ที�จะได้รับจากคา่เสื�อมราคา 

6) นางสาวศิริพร ศิริไพบลูย์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามการด้อยคา่ของเงินลงทนุและการบนัทกึเงินลงทนุตามวธีิราคาทนุและวธีิสว่นได้

เสยี 

 นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 6011 ชี �แจงวา่ ผลขาดทนุจากการด้อยคา่จํานวน 364 ล้านบาท เป็นผล

ขาดทนุในบริษัท เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชั�น จํากดั และผลขาดทุนจํานวน 103 ล้านบาทเป็นของบริษัทร่วมใน

ประเทศตรุกี ผลขาดทนุจากการด้อยคา่มีการบนัทกึซึ�งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและสะท้อนให้เห็นทั �งตามวิธีสว่นได้เสีย

และวิธีราคาทนุ การรับคืนเงินลงทนุนอกเหนือจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในงวดตอ่ๆ ไป จะบนัทกึเป็นรายได้ของปีนั �นๆ 

7) นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นเกี�ยวกบัการเปิดเผยมลูค่าเงินลงทนุและการใช้ตวัเลขทางการเงินของบริษัท 

ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั (มหาชน) ในงบการเงินของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) โดยโดยยงัไม่ผา่นการอนมุตัิจากที�

ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั (มหาชน)   และยงัเสนอแนะให้บริษัทฯ ตรวจสอบกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในเรื�องดงักลา่ว นอกจากนี � ยงัได้สอบถามเกี�ยวกบัตั�วแลกเงินดงัที�กลา่วไว้ในหน้า 108-109 และขอรายละเอียดเพิ�มเติม 

 นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชุมดําเนินการประชุม ชี �แจงว่า บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

(TCB) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั (มหาชน) 

ซึ�งมลูคา่ของเงินลงทนุได้เปิดเผยในงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี 

 นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 6011 ชี �แจงว่า รายละเอียดที�จําเป็นในตั�วแลกเงินได้แสดงไว้ในหน้าที� 

192-193 ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 29.1 
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3) นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี�ยวกับภาษีเงินได้ในกําไรสะสมที�ยังไม่ได้จัดสรรจํานวนกว่า 20,000 ล้านบาท 

รวมทั �งเงินปันผล ผู้ ถือหุ้นรายอื�นได้สอบถามเกี�ยวกบัภาษีเงินได้ของกําไรสะสมที�ยงัไมไ่ด้จดัสรรเช่นกนั 

 นายประสาน สปิานิ  ประธานบริษัท ชี �แจงวา่ ผลสะสมของกําไรสะสมที�ยงัไม่ได้จดัสรรนี �เป็นกําไรในปีที�ผา่นๆ มา รวมทั �งสว่น

แบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ภาษีที�มีการชําระแล้วมาจากกําไรที�ต้องเสียภาษี โดยคํานวณจากกําไรสทุธิทางภาษี

ตามอตัราที�ใช้ในปีที�มีผลกําไร 

 นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 6011 ชี �แจงว่า เป็นเงินปันผลที�จ่ายหลงัจากที�ได้มีการจ่ายภาษีเงินได้

แล้ว ในอตัราภาษีร้อยละ 30, 25, 23 และ 20 ของกําไรสทุธิในแตล่ะปี 

 นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชุมดําเนินการประชุม ชี �แจงว่า ไม่มีการเสียภาษีจากกําไรสะสม ภาษีนี �ใช้กับ

กําไรที�ต้องเสียภาษีในปีนี �เท่านั �นในอตัราภาษีร้อยละ 20 ส่วนที�เหลือของกําไรหลงัหกัภาษีจะกลายเป็นส่วนหนึ�งของกําไร

สะสม ในกรณีที�มีรายได้เพิ�มเติม เช่น ดอกเบี �ยรับจากกําไรสะสมก็จะต้องเสยีภาษีตามก�หมายเช่นกนั 

4) นายศกัดิ�ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นวา่ ประธานกรรมการบริษัทไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื�องเป็น

เวลานาน และด้วยเหตุนี � บริษัทฯ จึงควรหาบุคคลอื�นมาแทน นอกจากนี � ยงัได้สอบถามเกี�ยวกับตวัเลขสินค้าคงเหลือในปี 

2561 และ 2560 

 �่ายบริหารพยายามปรับเพิ�มยอดขายและลดปริมาณสินค้าคงคลงัของเส้นใย ในสว่นของปริมาณสินค้าสําเร็จรูปลดลงร้อย

ละ 24 และวตัถดุิบ (เยื�อกระดาษ) ลดลงร้อยละ 27 

 ดร.บีร์ กาปร์ู ประธานที�ประชมุ ขอให้ผู้ ถือหุ้นนําเสนอข้อคิดเห็นเพื�ออภิปรายในวาระที� 7 

5) นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัอายกุารใช้งานของที�ดิน อาคาร และสนิทรัพย์อื�นๆ ของบริษัทฯ และ

จําเป็นต้องนํามาทบทวนเพื�อประโยชน์ที�จะได้รับจากคา่เสื�อมราคา 

6) นางสาวศิริพร ศิริไพบลูย์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามการด้อยคา่ของเงินลงทนุและการบนัทกึเงินลงทนุตามวธีิราคาทนุและวธีิสว่นได้

เสยี 

 นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 6011 ชี �แจงวา่ ผลขาดทนุจากการด้อยคา่จํานวน 364 ล้านบาท เป็นผล

ขาดทนุในบริษัท เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชั�น จํากดั และผลขาดทุนจํานวน 103 ล้านบาทเป็นของบริษัทร่วมใน

ประเทศตรุกี ผลขาดทนุจากการด้อยคา่มีการบนัทกึซึ�งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและสะท้อนให้เห็นทั �งตามวิธีสว่นได้เสีย

และวิธีราคาทนุ การรับคืนเงินลงทนุนอกเหนือจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในงวดตอ่ๆ ไป จะบนัทกึเป็นรายได้ของปีนั �นๆ 

7) นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นเกี�ยวกบัการเปิดเผยมลูค่าเงินลงทนุและการใช้ตวัเลขทางการเงินของบริษัท 

ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั (มหาชน) ในงบการเงินของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) โดยโดยยงัไม่ผา่นการอนมุตัิจากที�

ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั (มหาชน)   และยงัเสนอแนะให้บริษัทฯ ตรวจสอบกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในเรื�องดงักลา่ว นอกจากนี � ยงัได้สอบถามเกี�ยวกบัตั�วแลกเงินดงัที�กลา่วไว้ในหน้า 108-109 และขอรายละเอียดเพิ�มเติม 

 นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชุมดําเนินการประชุม ชี �แจงว่า บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

(TCB) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั (มหาชน) 

ซึ�งมลูคา่ของเงินลงทนุได้เปิดเผยในงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี 

 นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 6011 ชี �แจงว่า รายละเอียดที�จําเป็นในตั�วแลกเงินได้แสดงไว้ในหน้าที� 

192-193 ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 29.1 
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ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอื�น� ปราก�วา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเรื�องอื�นใด  

ประธานที�ประชมุ  ขอให้ที�ประชมุลงมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และงบกําไรขาดทนุสาํหรับปีสิ �นสดุ

วนัที� 31 มีนาคม 2561 ซ��งผา่นการตรวจสอบแล้ว 

นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารบริษัท ขอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมตใินวาระนี � หากมีผู้ ถือหุ้น “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” 

ขอให้ยกมือข� �น เพื�อให้เจ้าหน้าที�รับใบลงคะแนนที�กรอกเรียบร้อยแล้วเพื�อนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชมุดําเนินการประชมุ แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ ในวาระนี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ�ม

อีก 14 ราย คิดเป็นจํานวน 1,288,560 หุ้น รวมจํานวนหุ้นทั �งหมดในวาระนี � 144,086,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.4714 ของจํานวน

หุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของบริษัทฯ 

ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 

มีนาคม 2561  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี �   

 เห็นด้วย 144,083,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9982 

 ไมเ่ห็นด้วย  200  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 

 งดออกเสยีง  2,400  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0017 

 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

หลงัจากนั �น ประธานที�ประชมุ ขอให้นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ทําหน้าที�ผู้ช่วยประธานที�ประชมุดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทยใน

วาระที� 4 

 

�าร��ี� 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล สาํหรั�ปีสิ �นสุ��ัน�ี� 31 มีนาคม 2561 

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชุมดําเนินการประชุม เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปัน

ผล สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561 

สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที�  31 มีนาคม 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 825 ล้านบาท เมื�อเทียบกบัปีก่อน

มีกําไรสทุธิจํานวน 1,034 ล้านบาท ลดลงจํานวน 209 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้ว

เห็นควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัจิ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.15 บาท สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561 ซ��ง

จ่ายจากกําไรจากงวดดําเนินงานวนัที� 1 เมษายน 2560  -  31 มีนาคม 2561 คิดเป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น 231.84 ล้านบาท เงินปันผล

ทั �งสิ �น 1.15 บาทตอ่หุ้น เป็นการจ่ายจากกําไรที�ได้รับยกเว้นภาษีจากสทิธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุเลขที� 59-0424-0-04-1-0  ใน

อตัราหุ้นละ 0.74 บาท และจ่ายจากกิจการที�ไม่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที� 7 สงิหาคม 2561 และอนมุตัิให้นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการจ่ายเงิน

ปันผลในครั �งนี � 

 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอื�น� ปราก�วา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซ��งสรุปได้ดงันี � 

1) นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ ถือหุ้น สอบถามเรื�องจํานวนการเสยีภาษี และอตัราภาษี  

 นางสวุรรณา เฉลิมวฒัน์ เลขานกุารของบริษัท ชี �แจงว่า เงินปันผล 1.15 บาทต่อหุ้น  โดยจํานวน 0.74 บาทต่อหุ้น เป็นการ

จ่ายจากกําไรของกิจการที�ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลจากการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) และจํานวน 0.41 บาทตอ่หุ้น 

เป็นการจ่ายจากกําไรของกิจการที�ไม่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (non-BOI) ซ��งในสว่นนี � บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติ

บคุคลในอตัราร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิที�ไม่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ และผู้ ถือหุ้นจะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 

10 จากเงินปันผลในสว่นของจํานวน 0.41 บาทตอ่หุ้นเท่านั �น นอกจากนี � ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื�องภาษีในปีที�ผ่านมาใน

ภายหลงั 

2) นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในฐานะที�เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มานานกว่า 10 ปี คําถามในที�

ประชมุนา่จะมีสว่นช่วยผู้ ถือหุ้นให้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และยงัมีข้อเสนอแนะวา่ บริษัทฯ ควรพิจารณาเงินปันผล

จาก�าษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกบักําไรสะสมเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นพิเ�ษ 

3) นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหาร�าษีโดยพิจารณาจากการลงทนุในต่างประเท�ในขณะที� 

บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล 

 

ประธานได้เชิ�ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอื�น� ปราก�วา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเรื�องอื�นใด  

นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารบริษัท ขอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมตใินวาระนี � หากมีผู้ ถือหุ้น “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” 

ขอให้ยกมือข� �น เพื�อให้เจ้าหน้าที�รับใบลงคะแนนที�กรอกเรียบร้อยแล้วเพื�อนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.15 บาท สําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561 ซ��งจ่ายจาก

กําไรจากงวดดําเนินงานวนัที� 1 เมษายน 2560  -  31 มีนาคม 2561 คิดเป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น 231.844 ล้านบาท เงินปันผลทั �งสิ �น 

1.15 บาทตอ่หุ้น เป็นการจ่ายจากกําไรที�ได้รับยกเว้น�าษีจากสิทธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุเลขที� 59-0424-0-04-1-0 ในอตัรา

หุ้นละ 0.74 บาท และจ่ายจากกิจการที�ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้

ถือหุ้นในวนัที� 7 สงิหาคม 2561 และอนมุตัิให้นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการจ่ายเงินปันผล

ในครั �งนี � ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี �   

 เห็นด้วย 144,083,883 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9983 

 ไมเ่ห็นด้วย  2,400  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0017 

 งดออกเสยีง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

หลงัจากนั �น ประธานที�ประชมุ ขอให้นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ทําหน้าที�ผู้ช่วยประธานที�ประชมุดําเนินการประชมุเป็น�าษาไทยใน

วาระที� 5 

 

�าระท�� 5 ���าร�า�ล�อกต� ��กรรมการแทนกรรมการท��ออกตาม�าระและกาํหนดค่าตอบแทน 

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชุมดําเนินการประชุม แจ้งต่อที�ประชุมว่า ในวาระนี �เป็นการพิจารณาเลือกตั �ง

กรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระเทา่นั �น คา่ตอบแทนในการป�ิบตัิหน้าที�ของกรรมการยงัคงเดิม ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ข้อ 14 ซ��งกําหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการป�ิบตัิหน้าที�และค่าเบี �ยประชุมสําหรับการเข้าประชุม

คณะกรรมการครั �งละ 25,000 บาท 

นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารของบริษัท ชี �แจงตอ่ที�ประชมุวา่ เพื�อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 ซ��งกําหนดวา่ “ใน

การประชมุสาม�ัประจําปีทกุครั �ง ให้กรรมการออกจากตาํแหนง่ 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ 

ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่น 1 ใน  3 โดยกรรมการที�ออกตามวาระนั �นอาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้”  

ในปีนี � บริษัทฯ มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน คือ (1)  นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย – กรรมการ

อิสระ (2) นายวินยั สจัเดว – กรรมการอิสระ (3) นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  – กรรมการอิสระ 
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2) นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในฐานะที�เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มานานกว่า 10 ปี คําถามในที�

ประชมุนา่จะมีสว่นช่วยผู้ ถือหุ้นให้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และยงัมีข้อเสนอแนะวา่ บริษัทฯ ควรพิจารณาเงินปันผล

จาก�าษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกบักําไรสะสมเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นพิเ�ษ 

3) นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหาร�าษีโดยพิจารณาจากการลงทนุในต่างประเท�ในขณะที� 

บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล 

 

ประธานได้เชิ�ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอื�น� ปราก�วา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเรื�องอื�นใด  

นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารบริษัท ขอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมตใินวาระนี � หากมีผู้ ถือหุ้น “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” 

ขอให้ยกมือข� �น เพื�อให้เจ้าหน้าที�รับใบลงคะแนนที�กรอกเรียบร้อยแล้วเพื�อนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.15 บาท สําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561 ซ��งจ่ายจาก

กําไรจากงวดดําเนินงานวนัที� 1 เมษายน 2560  -  31 มีนาคม 2561 คิดเป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น 231.844 ล้านบาท เงินปันผลทั �งสิ �น 

1.15 บาทตอ่หุ้น เป็นการจ่ายจากกําไรที�ได้รับยกเว้น�าษีจากสิทธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุเลขที� 59-0424-0-04-1-0 ในอตัรา

หุ้นละ 0.74 บาท และจ่ายจากกิจการที�ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้

ถือหุ้นในวนัที� 7 สงิหาคม 2561 และอนมุตัิให้นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการจ่ายเงินปันผล

ในครั �งนี � ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี �   

 เห็นด้วย 144,083,883 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9983 

 ไมเ่ห็นด้วย  2,400  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0017 

 งดออกเสยีง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

หลงัจากนั �น ประธานที�ประชมุ ขอให้นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ทําหน้าที�ผู้ช่วยประธานที�ประชมุดําเนินการประชมุเป็น�าษาไทยใน

วาระที� 5 

 

�าระท�� 5 ���าร�า�ล�อกต� ��กรรมการแทนกรรมการท��ออกตาม�าระและกาํหนดค่าตอบแทน 

นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชุมดําเนินการประชุม แจ้งต่อที�ประชุมว่า ในวาระนี �เป็นการพิจารณาเลือกตั �ง

กรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระเทา่นั �น คา่ตอบแทนในการป�ิบตัิหน้าที�ของกรรมการยงัคงเดิม ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ข้อ 14 ซ��งกําหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการป�ิบตัิหน้าที�และค่าเบี �ยประชุมสําหรับการเข้าประชุม

คณะกรรมการครั �งละ 25,000 บาท 

นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารของบริษัท ชี �แจงตอ่ที�ประชมุวา่ เพื�อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 ซ��งกําหนดวา่ “ใน

การประชมุสาม�ัประจําปีทกุครั �ง ให้กรรมการออกจากตาํแหนง่ 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ 

ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่น 1 ใน  3 โดยกรรมการที�ออกตามวาระนั �นอาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้”  

ในปีนี � บริษัทฯ มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน คือ (1)  นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย – กรรมการ

อิสระ (2) นายวินยั สจัเดว – กรรมการอิสระ (3) นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  – กรรมการอิสระ 
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ทั �งนี � บริษัท� ยงัไม่มีการจดัตั �งค�ะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคดัเลือกบคุคลที�จะมาดํารงตําแหน่ง

กรรมการนั �นมาจากความรู้และประสบการ�์ของกรรมการ ซึ�งหลกัเก��์และวิธีการสรรหากรรมการ ดงัปราก�ในสิ�งที�สง่มาด้วย

ลาํดบัที� 6 และประวตัิยอ่และข้อมลูที�เกี�ยวข้องของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการบริษัท ดงัปราก�ในสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3

และนิยามกรรมการอิสระ ดงัปราก�ในสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 5 

ค�ะกรรมการพิจาร�าแล้วเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจาร�าอนมุตัิแต่งตั �งกรรมการทั �ง 3 คน (1) นายไซยมั ซุนเดอร์ 

มาฮนัซาเรีย – กรรมการอิสระ (2) นายวินยั สจัเดว – กรรมการอิสระ (3) นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  – กรรมการอิสระ กลบัเข้ามา

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ�ง เนื�องจากกรรมการดงักลา่วเป็นผู้ที�มีความรู้และประสบการ�์อนัเป็นประ�ยชน์อย่าง

มากในความสาํเร็จอนัตอ่เนื�องของบริษัท�   

 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอื�น� ปราก�วา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ�งสรุปได้ดงันี � 

1) ผู้ ถือหุ้นรายหนึ�ง แสดงความคิดเหน็วา่ บริษัท� ควรกลา่วถึงจํานวนเงินคา่ตอบแทนที�ให้กบักรรมการ และต้องได้รับการอนมุตัิ

ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 จากผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั 

2) นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วยเช่นเดียวกนัในเรื�องดงักลา่วนี �  

3) ผู้ ถือหุ้นรายหนึ�ง แสดงความคิดเห็นว่า หากกรรมการอิสระหรือกรรมการคนใดป�ิบตัิหน้าที�และมีผลการป�ิบตัิงานดี ก็ควร

ได้รับคา่ตอบแทนที�เหมาะสม  

 นายสวุฒัน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ช่วยประธานที�ประชมุดําเนินการประชมุ ชี �แจงวา่ ค่าตอบแทนที�กําหนดตามข้อบงัคบัของบริษัท� 

ข้อ 14 ยงัไมม่ีการเปลี�ยนแปลงและใช้กบักรรมการทั �งหมดของบริษัท� และรายละเอียดค่าตอบแทนได้เปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปีด้วย 

 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอื�น� ปราก�วา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเรื�องอื�นใด  

ประธานจึงขอให้ที�ประชมุพิจาร�าลงมติเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล  

นางสวุรร�า เ�ลมิวฒัน์ เลขานกุารบริษัท ขอให้ที�ประชมุพิจาร�าลงมตใินวาระนี � หากมีผู้ ถือหุ้น “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” 

ขอให้ยกมือขึ �น เพื�อให้เจ้าหน้าที�รับใบลงคะแนนที�กรอกเรียบร้อยแล้วเพื�อนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ที�ประชมุได้พิจาร�าแล้ว มีมติอนมุตัิเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 

และรับทราบคา่ตอบแทน ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี � 

 1.   นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ 

 เห็นด้วย 143,836,873 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.8269 

 ไมเ่ห็นด้วย  20,210  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0140 

 งดออกเสยีง  229,200  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.1591 

 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 2.   นายวินยั สจัเดว กรรมการอิสระ 

 เห็นด้วย 143,855,373 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.8397 

 ไมเ่ห็นด้วย  1,710  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0012 

 งดออกเสยีง  229,200 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.1591 

 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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 3.   นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  กรรมการอิสระ 

 เห็นด้วย 143,855,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.8397 

 ไมเ่ห็นด้วย  1,800  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0012 

 งดออกเสยีง  229,200  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.1591 

 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

หลงัจากนั �น ประธานที�ประชมุ ขอให้นายสวุ�ัน์ พฤกษ์เสถียร ทําหน้าที�ผู้ช่วยประธานที�ประชมุดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทยใน

วาระที� 6 

 

�าระที� 6 ���าร�าแต่�ตั ���ู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ประธานแถลงตอ่ที�ประชมุวา่ เพื�อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 �ึ�งกําหนดว่า “กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจําปีพึง

กระทํา คือ แตง่ตั �งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และกําหนดคา่สอบบญัชี”  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2562 ต่อไปอีกวาระหนึ�งตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และจากการพิจารณาจากคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดงัมีรายนามต่อไปนี � (1) นายกฤษดา เลิศวนา 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4958 (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตั �งแตปี่ 2560) และ/หรือ (2) นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตเลขที� 5238 และ/หรือ (3) นางสาวโกสมุภ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 6011 และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร

เสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีสําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2562 เป็นเงินจํานวน 

1,550,000.- บาท (สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2561: 1,250,000.- บาท) �ึ�งไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื�น  

ทั �งนี � ผู้สอบบญัชีของสาํนกังานดงักลา่วข้างต้น ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ที�เกี�ยวข้อง

กบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้น�กัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอื�น� ปราก�วา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น�กัถามเรื�องอื�นใด  

ประธานจึงขอให้ที�ประชมุลงมติอนมุตัิแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2562 

นางสวุรรณา เ�ลมิว�ัน์ เลขานกุารบริษัท ขอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมตใินวาระนี � หากมีผู้ ถือหุ้น “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” 

ขอให้ยกมือขึ �น เพื�อให้เจ้าหน้าที�รับใบลงคะแนนที�กรอกเรียบร้อยแล้วเพื�อนํามานบัคะแนนตอ่ไป 

ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั �งผู้สอบบญัชี ดงันี � (1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4958 (เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ ตั �งแตปี่ 2560) และ/หรือ (2) นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5238 และ/หรือ (3) นางสาว

โกสมุภ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 6011 แหง่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และอนมุตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปีสิ �นสดุ

วนัที� 31 มีนาคม 2562 เป็นเงินจํานวน 1,550,000.- บาท �ึ�งไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื�น ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงัตอ่ไปนี � 

 เห็นด้วย 144,067,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9872 

 ไมเ่ห็นด้วย  18,500  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0128 

 งดออกเสยีง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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������� 7 ����������� ������� 

ประธานแจ้งวา่ ที�ประชมุได้พิจารณาเรื�องตา่งไ ตามระเบียบวาระการประชมุตามลาํดบัแล้ว หลงัจากนั �นได้ถามตอ่ที�ประชมุวา่มีข้อ

ซกัถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ หรือไม ่อยา่งไรก็ตามไมม่ีคําถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ เพื�อพิจารณาในที�ประชมุ 

 

นางสวุรรณา เฉลิมวฒัน์ เลขานกุารของบริษัท ได้แจ้งต่อที�ประชุมอีกว่า หากมีคําถาม ข้อสงสยั ข้อเสนอแนะ หรือการอภิปราย

เพิ�มเติมในที�ประชุม ในระหว่างการเยี�ยมชมโรงงานครั �งต่อไป และได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า รายงานการประชุมสาม�ัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2561 จะจดัสง่ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าไปที� www.thairayon.com  

 

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านที�เข้าร่วมประชุม และเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัทฯ ยงัคงป�ิบตัิหน้าที�และรับผิดชอบอยา่งตอ่เนื�องเพื�อประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและเพื�อการเติบโตของบริษัทฯ 

ประธานกลา่วปิดประชมุเวลา 17.45 น. 

 

 

 

 

 

ลงชื�อ.........................................................ประธานที�ประชมุ 

                (ดร.บีร์ กาปร์ู) 

                               กรรมการบริษัท 
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