
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที ่15 ของ 
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

 
วันที่ประชุม 
วันจันทรท่ี 28  มกราคม 2551 เปดประชุมเวลา 15.30 น.  

 
สถานที่ประชุม 
ณ หองวไลยอลงกรณ ชั้น 2 โรงแรมพลาซาแอทธินี ถนนเพลินจิต  เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร  

 
ประธานที่ประชุม 
นายวินัย  สัจเดว กรรมการของบริษัทฯ ทําหนาเปนประธานในท่ีประชุม  

 
ผูเขาประชุม 
ประธานแถลงจํานวนผูถือหุนท่ีเขาประชุม วาไดมีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 55 ราย และโดยผูรับมอบฉันทะ 18 ราย คิดเปน 

114,516,797 หุนหรือ เทากบัรอยละ 56.8 ของทุนท่ีจําหนายไดแลวของบริษัทจึงถือวาครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอ 34 ของ

ขอบังคับของบริษัทฯ  

 

ประธานเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถอืหุน และขอใหกรรมการผูจัดการ แนะนําผูบริหารท่ีมารวมประชุมในคร้ังน้ี ดังน้ี 

 

1. นายปูรันมาล  บาจาจ กรรมการผูจัดการและกรรมการ 

2.  นาวินัย  สจัเดว กรรมการ 

3.  นางรัชนี  คาจิจิ กรรมการ 

4. นายประสาน กุมาร  สิปานิ รองประธานอาวุโส, ฝายการเงินและการพาณิชย 

5. นายราม โกปาล อกาวาล  ผูชวยรองประธาน, ฝายผลิตและพัฒนา 

6. นายมูเคซ จันดรา เจน ผูชวยรองประธาน, ฝายพาณิชย 

7. นายปราโมทย  พัฒนมงคล ผูจัดการท่ัวไป, ฝายบริหาร 

8. นายวิรัช   นิตยธีรานนท ผูจัดการท่ัวไป, ฝายสโตรและคลังสินคา 

9. นายสิทธิพงศ  หอเลิศธรรม   ผูจัดการท่ัวไป, ฝายผลิต 

และ 

10. นางมยุรี  ณ รังศิลป เลขานุการบริษัท  

 

จากน้ัน ประธานฯ ไดแนะนํานายณรงค  พันตาวงษ จากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด  ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทํา

หนาท่ีรวมชี้แจงขอมูลดานการเงิน และไดแนะนํานางกมลรัตน  มณฑล อาสาพิทักษสิทธิผูถอืหุน เปนผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

เขารวมประชุมและประเมินคุณภาพการจัดประชุม นอกจากน้ี ยังแนะนํา นางสาวอภัสรา ลี ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ไทยออดิท 

เดอะทรูธ จํากัด ซึ่งทําหนาท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ีดวย 

 



กอนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ประธานไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบ  ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตวาระการประชุม เพ่ือ

ไมใหเสียเวลาอันมีคาของผูถอืหุนทุกทานโดยไมจําเปน ประธานขอใหผูถือหุนทําความเขาใจใหตรงกันวา ในการลงมติแตละวาระน้ัน ถา

ไมมีผูถือหุนทานใด “ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง” ใหถือวาผูถอืหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติท่ีนําเสนอ  

 

หากผูถือหุนทานใดคัดคานไมเห็นดวยหรืองดออกเสยีง ขั้นตอนการนบัคะแนนมีดังน้ี  
 

o ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสยีง “ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง” ในแตละวาระไดโดยใชบัตรลงคะแนนท่ีไดรับ ณ ตอน

ลงทะเบยีน ท้ังน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนใหถอืหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง 

o ผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะโดยใชแบบ ก. และแบบ ข. จะไมสามารถแบงคะแนนเสียงได 

o การมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนซึ่งอยูตางประเทศและมอบฉันทะใหคัสโตเดียนเปนผูดูแลรับฝากหุน 

สามารถแบงคะแนนเสียงได 

o ในแตละวาระหากผูถอืหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหทานกรุณายกมือ เพ่ือใหเจาหนาท่ีรับใบลงคะแนนท่ีกรอก

เรียบรอยแลว เพ่ือนํามานับคะแนนตอไป 

o ประธานจะแจงเฉพาะจํานวนคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหท่ีประชุมทราบ สวนท่ีเหลอืจะถือวาเปนคะแนน

เสียงท่ีเห็นดวยในวาระน้ัน ๆ 

 

จากน้ันประธานกลาวเปดการประชุม เพ่ือพิจารณาดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่14 เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2550 
ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 14 เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2550 ซึ่งสําเนารายงาน

การประชุมฉบับดังกลาวไดจัดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนา พรอมหนังสือเชญิประชุม หลังจากน้ันประธานไดใหผูถือหุนซกัถามและรับฟ

งขอเสนอแนะของผูถือหุน สรุปไดดังน้ี  

 

วาระท่ี 6 – ขอคําชี้แจงเร่ืองการจายคาตอบแทนจํานวน 100,000 ดอลลารสหรัฐตอป แกนายกุมาร มังกาลัม เบอรลา ประธาน

กรรมการของบริษัทฯ ประธานแถลงใหท่ีประชุมทราบวา คาตอบแทนจํานวนดังกลาว เปนเงินท่ีจายจากการใหบริการที่ปรึกษาแกบริษัท

ฯ ซึ่งเปนการทํางานในฐานะสวนบคุคล และดวยความสามารถสวนตัว มิใชคาตอบแทนในตําแหนงประธานกรรมการ นอกจากน้ี ใน

ขอบังคับของบริษัท ขอ 14 กําหนดให กรรมการของบริษัทมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเพียงคร้ังละ 25,000 บาท ดังน้ัน การจายคาตอบแทน

อื่น ๆ จึงตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถอืหุนเทาน้ัน  

  

เม่ือไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนดังกลาว   

 
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 14 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2550 
 

 

 

 



วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2550 
ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ผลการดําเนินงานของบริษัทประจาํป 2550 ไดแถลงไวในหัวขอ “รายงานคณะกรรมการตอผูถือหุน” 

และ “สรุปการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณสําคัญ” ในหนังสือรายงานประจําปแลว ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการสรุปรายงานผลการ

ดําเนินงาน และรับฟงขอซักถามของผูถือหุน สรุปไดดังน้ี  

 

1. สรุปผลการดําเนินของบริษัทประจาํป 2550 ดังน้ี 

o ปริมาณการผลิตเสนใยเรยอนเพ่ิมขึน้รอยละ 19  เปน 94,558 ตัน โดยสายการผลิตท่ี 4 เร่ิมผลิตไดในวันท่ี 1 เมษายน 

2550 สวนเกลือโซเดียมซัลเฟตผลิตได 70,706 ตัน  

o ปริมาณการขายเพ่ิมขึ้นรอยละ 16 รายไดจากการขายเพ่ิมขึ้นรอยละ 18 แมวาเงินบาทจะแข็งคาขึ้นรอยละ 10  ก็ตาม 

บริษัทสามารถเพ่ิมยอดขายปน้ีเทากับ 7,265 ลานบาท ยอดขายภายในประเทศเติบโตขึ้นรอยละ 10.5 สวนยอดสงออก

เติบโตขึ้นรอยละ 21 ราคาขายเฉลีย่สําหรับตลาดในประเทศเพ่ิมขึ้นรอยละ 12 สวนตลาดสงออกเพ่ิมขึน้รอยละ 24 ยอด

รายไดรวมเทากับ 8,494 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 37  

o สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 947 ลานบาท เม่ือเทียบกบั 619 ลานบาทในปกอน ซึ่งแสดงใหเห็นวา

บริษัทรวมมีสวนแบงกําไรและยอดขายเพ่ิมขึ้น  

o กําไรโดยรวมเพ่ิมขึ้นเปน 2,489 ลานบาท เม่ือเทียบกับ 1,373 ลานบาทในปกอน ซึ่งเปนการเพ่ิมขึ้นท้ังกําไรจากการ

ดําเนินงานและกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  วัตถุดิบราคาถูกท่ีเก็บเปนสนิคาคงเหลือ และสัญญาการสั่งซื้อ

วัตถุดิบราคาถูกท่ียังคางอยู เปนปจจัยชวยทําใหกําไรเพ่ิมขึ้นอยางมาก 

o อยางไรก็ตาม สถานการณในปน้ีมีการเปล่ียนแปลงหลายประการ ราคาวัตถุดิบไดปรับเพ่ิมสูงขึ้นอยางมาก ราคาวัตถุดิบ

ทีสั่งซื้อในราคาถกูไมมีเหลือในคลงัสินคาอีก สญัญาการสั่งซือ้ท่ียังคางอยูก็ไมมีอกีแลว ถึงแมราคาเสนใยเรยอนจะ

ปรับตัวสูงขึ้นมาก แตกเ็ปนปจจัยผลักดันใหลูกคาหันไปใชเสนใยทดแทน ปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นจะทําใหสวนตางของ

กําไรลดลง 

 

2. แผนกลยุทธท่ีบริษัทฯ ตองกาวเดินตอไป 

o สายการผลิตท่ี 4 ติดต้ังเสร็จสมบูรณตามกําหนดการ คือ ในเดือนเมษายน 2550 สามารถผลิตเสนใยรุนใหม คือ โมดาล 

ซึ่งเปนสินคาระดับบนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเสนใยพิเศษชนิดน้ี จะเพ่ิมความหลากหลายใหกบัสินคาของบริษัท 

บริษัทมีกําลังการผลิตรวมของเสนใยเรยอนแบบธรรมดาประมาณ 110,000 ตันตอป 

o การไดมาของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในแคนาดาเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2548 จะถูกแปรสภาพเปนโรงงานผลิตเยือ่

กระดาษสําหรับเรยอน เพ่ือรองรับการปอนวัตถุดิบสําหรับสายการผลิตท่ี 5  คาดวานาจะเร่ิมจัดสงเยือ่กระดาษไดใน

ไตรมาสท่ีสองของปน้ี 

o การไดมาของโรงงานผลิตเรยอนในประเทศจีน ขณะน้ีเสร็จสมบูรณแลว โรงงานมีการดําเนินงานไปไดดี และเร่ิม

ดําเนินการติดต้ังสายการผลิตท่ีสองเพ่ือลดตนทุน โดยโรงงานแหงน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปอนลูกคาในตลาดประเทศจีน

เทาน้ัน 

o ไทยเรยอนและกลุมบริษัทไดรวมกันทําโครงการปลูกปาตนยูคาลิปตัส ในประเทศลาว และมีแผนจะสรางโรงงานผลิตเยือ่

กระดาษในอนาคต ถึงแมวาจะตองใชระยะเวลานานประมาณ 8 ป บริษัทจะไดเปรียบเร่ืองตนทุนคาสินคาเน่ืองจากมี

ระยะทางใกลกัน  



o บริษัทเซ็นตสัญญาระยะยาวกับบมจ. วีนิไทย เพ่ือซือ้โซดาไฟ โดยใชสูตรการคํานวณราคา ทําใหเราม่ันใจวาจะมีวัตถุดิบ

ชนิดน้ีรองรับกับความตองการไดรอยละ 50 

 

ประธานไดใหผูถือหุนซักถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน หลังจากน้ันกรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถาม สรุปไดดังน้ี  

o ขอรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติของเสนใยโมดาลเมื่อเปรียบเทียบกบัเสนใยเรยอน : (1) เม่ือเปยกนํ้าจะมีความแข็งแรง

มากกวา (2) เม่ือนําไปยอมส ีจะใหสีท่ีสดใส และเงางาม (3) เม่ือสวมใสใหความรูสึกสบายมากกวา โดยรวมแลวมีคุณสมบัติท่ี

ดีกวาเสนใยเรยอนธรรมดา และนิยมใชในวงการแฟชั่น 

o ขอทราบพัฒนาการการผลิตเสนใยชนิดพิเศษ คือ วิสโคสพลัส / โมดาล / และ เอ็กซเซล : เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถผลิตวิส

โคสพลัส และโมดาลได สวนเสนใยเอก็ซเซล ความตองการในประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใตมีนอยมาก จึงไมคุมคาท่ีจะ

ผลิตเพ่ือขาย 

o ราคาเสนใยเรยอนปรับตัวสูงขึ้นในชวงเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเพ่ิมจากสายการผลิตท่ี 4 สงผลทํา

ใหผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น 

o คําสั่งซื้อคงคางสาํหรับวัตถุดิบในราคาถูก เปนอีกปจจัยเสริมทําใหตนทุนการผลิตตํ่ามาก 

o ต้ังแตเดือนธันวาคม 2550 เปนตนไป สถานการณไดเปลี่ยนแปลงไป โดยวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น คาเงนิบาทท่ีแขง็คาขึ้นอยาง

ตอเน่ือง และลูกคาเร่ิมหันไปใชเสนใยทดแทนมากขึน้ 

 

เม่ือไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานดังกลาว 

 

 
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรบัรองและอนุมัติรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2550 ตามที่ไดแถลงไวในหัวขอ “รายงาน
จากคณะกรรมการถึงผูถือหุน” ในรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนแลว 
  
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรองแลว สําหรับรอบปบัญชี

ส้ินสุด ณ วันที ่30 กันยายน 2550   
ประธานไดแถลงใหท่ีประชุมทราบวา สําเนางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 

รายละเอยีดปรากฎในหนังสือรายงานประจําปภายใตหัวขอ "งบการเงิน" หนา 60 ผูสอบบญัชีรับอนุญาตไดใหความเห็นวาถูกตอง 

ครบถวน ตามหลักการบัญชท่ีีรับรองท่ัวไปโดยไมมีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา และแสดงความเห็นไวในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนผานการพิจารณาจากคณะกรรมการแลว เห็นวาถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ  

 

ประธานไดใหผูถือหุนซักถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน หลังจากน้ันกรรมการผูจัดการไดตอบขอซักถาม สรุปไดดังน้ี  

o ไมมีการต้ังสํารองสินคาลาสมัย : ผูสอบบัญชขีองบริษัท คุณณรงค พันตาวงษ ชี้แจงวา เม่ือตรวจสอบโดยการตรวจนับจริง 

พบวาความเปนไปไดท่ีมูลคาของสนิคาคงเหลือลาสมัยมีโอกาสนอยมาก และมีผลกระทบเปนจํานวนเงินเพียงเลก็นอย 

เน่ืองจากสินคามีกําไรขั้นตนสูง 

o กรรมการผูจัดการไดใหคําอธิบายเพ่ิมเติมวา ในปน้ีอาจมีการต้ังสํารองสินคาคงเหลือลาสมัย เน่ืองจากการทุบทําลาย

สายการผลิตท่ี 1 อาจทําใหสินคาคงเหลือบางชนิด เชน ชิ้นสวนบางอยางไมสามารถนํามาใชไดอีกตอไป แตเปนจํานวนเงิน

เพียงเล็กนอยเทาน้ัน 



o คาชดเชยการสงออก คือ เปนมาตรการทางภาษีท่ีชวยเหลือผูสงออกโดยกระทรวงการคลัง ปจจบุันอัตราคาชดเชยเทากับรอย

ละ 1.88 ของราคา เอฟ.โอ.บ.ี 

 

เม่ือไมมีผูซักถาม ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ดังกลาว 

 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนมัุติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรอง
จากผูสอบบญัชีของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน  2550 ดังกลาว 
 
วาระที ่4  พิจารณาจัดสรรเงินปนผล 
ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลจากกําไรท่ีเปนเงินสด หลังพิจารณากันเงินสํารองเพ่ือการดําเนินงาน

และการลงทุนตามสัดสวนท่ีเหมาะสม ในปน้ี บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 2,489 ลานบาท ซึ่งรวมสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวน

ไดเสียจํานวน 947 ลานบาท  เม่ือพิจารณาถึงความตองการเงินทุนสาํหรับการขยายกาํลังการผลิต ตลอดจนการลงทุนในโครงการใหม ๆ 

ท่ีจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ น้ี คณะกรรมการเสนอใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.60 บาท สําหรับป 2550  เปนจาํนวนเงินรวม 322.56 ลานบาท 

โดยเงินปนผลจํานวนดังกลาว ไดรับยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคลตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1779(2)/2548 และกาํหนดจายเงินปน

ผลในวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2551 

 

ประธานไดใหผูถือหุนซักถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน สรุปดังน้ี  

 

o มีวิธีการบริหารจัดการเงินสดจํานวนมากอยางไร ทําไมไมจายเงินปนผลมากขึ้น 

 

ซึ่งกรรมการผูจัดการไดอธิบายความคืบหนาของโครงการตาง ๆ สรุปดังน้ี 

 

1. โครงการที่กําลังดําเนินการอยู 

o สายการผลิตท่ี 5 จะติดต้ังเสร็จสมบูรณในเดือนมีนาคม ศกน้ี หลังจากติดต้ังอุปกรณสนับสนุนการผลิตเสร็จสิ้น จงึจะเร่ิม

ผลิตเชิงพาณิชยในเดือนกรกฎาคม 2551 ซึง่มีกําหนดการพรอมๆ กบัการติดต้ังอุปกรณแทนท่ีสายการผลิตท่ี 1   

o การกอสรางโรงงานผลิตกาซคารบอนไดซัลไฟดแหงใหมท่ีสระบุรี โดยใชกาซธรรมชาติเปนเทคโนโลยีการผลิต คาดวาจะ

แลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2551 น้ี  จะชวยใหบริษัทฯ ลดตนทุนการนําเขาวัตถุดิบชนิดน้ีจากตางประเทศไดเพ่ือเปน

วัตถุดิบปอนสายการผลิตท่ี 4 โดยยังคงตองมีรายจายฝายทุนตอไป 

o สายการผลิตท่ี 1 ซึ่งใหบริการต้ังแตป 2519 จะถูกทุบท้ิง และแทนท่ีดวยสายการผลติใหม ซึ่งจะเสร็จสมบูรณในปลาย

เดือนกรกฎาคม 2551 โดยสามารถผลิตเพ่ิมขึ้นอีกวันละ 30 ตัน 

 

2. โครงการในอนาคต 

o ถึงแมบริษัทจะมีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในประเทศแคนนาดาถึง 2 แหง และมีสญัญาซื้อเยือ่กระดาษระยะยาวกบับริษัท

ในประเทศแอฟริกาใตก็ตาม  แตไทยเรยอนยังมีความตองการเยื่อกระดาษเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับกบัการเพ่ิมกําลังการผลิต 

ดังน้ัน เพ่ือรักษาระดับความสามารถในการทํากําไรตอไป บริษัทตองเผชิญกบัความทาทายในการจัดหาเยื่อกระดาษ 



ขณะน้ีบริษัทกําลงัศึกษาความเปนไปไดของการซือ้โรงงานผลิตเยื่อกระดาษเพ่ิมเติม ซึง่จําเปนตองใชเงนิลงทุนประมาณ 

100 – 150 ลานดอลลารสหรัฐ 

o โครงการทั้ง 2 ขางตนจะตองใชเงินลงทุนประมาณ 3,700 ลานบาท 

o หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผูถอืหุน บริษัทมีภาระตองจายเงินปนผลและภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวนรวม 600 

ลานบาท 

o จากการเพ่ิมกําลงัการผลิต ทําใหบริษัทจําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นอกี 600 ลานบาท 

 

ผูถือหุนไดใหคําแนะนําวา บริษัทควรจายเปนหุนปนผลแทนการจายเปนเงินปนผล และควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงผลกระทบทางภาษี เพ่ือ

ประเมินวาแบบใดจะมีประโยชนสงูสุดแกผูถือหุน ซึง่เม่ือสองปกอนจากคําแนะนําของผูถือหุน บริษัทไดดําเนินการแตกพารจาก 10 บาท 

เปน 1 บาท ทําใหเพ่ิมสภาพคลองของการซือ้ขายหลกัทรัพยดีขึ้น 

 

ประธานไดนอมรับคําแนะนําของผูถือหุน และแจงใหเลขานุการบริษัทนําเสนอเร่ืองดังกลาวใหท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตอไป 

 

เม่ือไมมีผูซักถามอยางใดอีก ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปนผล 

 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนมัุติใหจัดสรรเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.60 บาท สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ 
วันที่ 30 กนัยายน 2550 ตามที่คณะกรรมการเสนอ   
 
โดยจัดสรรเงินจาํนวน 322.56 ลานบาทจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร โดยเงินปนผลจํานวนดังกลาวไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที ่1779(2)/2548 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที ่14 กุมภาพนัธ 2551  
 
และยังมีมติอนุมัติให นายปูรันมาล บาจาจ  กรรมการผูจัดการ เปนผูมีอํานาจเต็มในการดําเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุนตอไป 
  
วาระที ่ 5 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนท่ีออกตามวาระ 
ประธานแถลงใหท่ีประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 กําหนดใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด

จะตองออกตามวาระในการประชุมผูถือหุนทุกคราว แตมีสิทธิท่ีจะไดรับเลือกใหเขามาเปนกรรมการของบริษัทฯ ไดอีก  สาํหรับกรรมการ

ท่ีตองออกตามวาระในปน้ี มีดังน้ีคือ (1) นางรัชนี  คาจิจิ (2) นายรามาคานท ราทิ (3) นางนีรจา  เบอรลา และ (4) นายกุมาร มังกาลัม 

เบอรลา ท้ังน้ี รายละเอยีดเก่ียวกับประวัติ และขั้นตอนการแตงต้ังกรรมการปรากฎอยูในรายงานประจําปตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

 

ประธานไดใหผูถือหุนซักถาม รับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน และกรรมการตอบขอซักถามโดยสรุปดังน้ี 

 

• การเขารวมประชุมของกรรมการ : ถึงแมกรรมการทีมี่ถิ่นท่ีอยูในตางประเทศบางทานไมไดเขารวมประชุมดวยตัวเอง  แตไดให

คําแนะนําผานทางชองทางอื่น เชน โทรศัพท อีเมล และการประชุมทางไกลผานวีดีโอคอนเฟอรเรนซ ซึ่งหมายความวา แมวา

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุมดวยตนเอง แตทานทุมเททํางาน โดยใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนแกบริษัทไดตลอดเวลา เม่ือ

เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอืน่ ท่ีมีจํานวนกรรมการหลายทานและเขารวมประชุมกรรมการทุกคร้ัง ในขณะท่ีกรรมการ

ของไทยเรยอนทุมเททํางานหนักและมีคาเบี้ยประชมุจํานวนนอยมาก 



 

เม่ือไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคลท้ัง 4 ทานตามท่ีไดกลาวขางตน กลับ

เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอกีวาระหน่ึง   

 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทใหกรรมการท้ัง 4 ทาน คือ  (1) นางรัชน ี  คาจิจ ิ (2) นายรามาคานท ราท ิ (3) นาง
นีรจา  เบอรลา และ (4) นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 
วาระที ่ 6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 
ประธานแถลงใหท่ีประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 36 กําหนดกิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําป พึงกระทําตาม (5) แตงต้ังผูสอบ

บัญช ีและกําหนดคาสอบบัญช ี เม่ือพิจารณาจากความรูความสามารถ คุณวุฒิ ประสิทธิภาพในการทํางาน คาตอบแทน และการเปนท่ี

ยอมรับในวงการธุรกิจ คณะกรรมการเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ัง  (1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315  

หรือ  (2)  นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3459 หรือ  (3) นางสาวศิราภรณ เอือ้อนันตกลุ ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 3844 แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง โดยมีคาตอบแทนผูสอบ

บัญชีประจําปเปนจํานวน 1,000,000 บาท (ป พ.ศ. 2550: จํานวน 981,067 บาท) สวนคาใชจายในการเดินทางและคาใชจายอื่นจะเรียก

เก็บตามจํานวนท่ีจายจริง ดานความสัมพันธกับบริษัทฯ ผูสอบบญัชีดังกลาวขางตนของสํานักงานแหงน้ี มิไดเปนผูบริหารหรือผูถือหุน

ของบริษัทฯ 

 

ประธานไดใหผูถือหุนซักถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน   

 

เม่ือไมมีผูซักถาม ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ดังกลาว 

 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงต้ัง (1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315  หรือ  (2)  
นางสาวทิพวัลย นานานวุัฒน ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที ่ 3459 หรอื  (3) นางสาวศิราภรณ เอือ้อนนัตกุล ผูสอบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 3844 แหงบริษัทสํานักงาน เอนิสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมี
คาตอบแทนผูสอบบญัชีประจําปเปนจํานวน  1,000,000 บาท สวนคาใชจายในการเดินทางและคาใชจายอื่นจะเรียกเก็บตาม
จํานวนทีจ่ายจรงิ  
 
วาระที ่7 พิจารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถามี) 
ประธานแจงวา วาระน้ีกําหนดไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสยั และ/หรือ เพ่ือใหกรรมการบริษัทไดชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ ของผูถอืหุน 

(ถามี) ดังน้ัน จะไมมีการนําเสนอเร่ืองอืน่ใดใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไมมีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี 

 

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา รายงานการประชุมผูถือหุนคร้ังท่ี 15 น้ี จะจัดทําใหเสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และจะ

เผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย 

 

 

 

 



หลังจากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และกรรมการตอบขอซกัถามโดยสรุปดังน้ี 

o ตนทุนของเยื่อกระดาษเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาขายเรยอน : อยูระหวาง 55-60% 

o สถานภาพของบริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภัณฑ จํากัด : ยงัดํารงสภาพเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ อยู ถึงแมจะโอน

กิจการและธุรกิจใหกับบริษัท อดิตยาเบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด แลวก็ตาม โดยบริษัทดังกลาวมีกิจกรรมทางธุรกิจ

ไมมากนัก มีเพียงการลงทุนเพียงเลก็นอย 

o แนวโนมราคาเสนใยเรยอนในอีก 2 ปขางหนา : (1) เม่ือใดก็ตามท่ีราคาเสนใยเรยอนปรับเพ่ิมสูงขึ้น ลกูคาจะหันไปใชเสนใย

อื่นทดแทน ตามกลไกของตลาด ราคาเสนใยก็จะปรับลดลงตาม เพ่ือรักษาความสามารถในการแขงขันกับเสนใยทดแทน เชน 

ผาย โพลีเอสเตอร เปนตน (2) จากสถานการณโลกรอน ทําใหความนิยมเสนใยธรรมชาติมีมากขึ้น เม่ือสวมใสจะใหความรูสึก

สบายกวาเสนใยท่ีสังเคราะหจากน้ํามัน จึงเปนปจจัยกระตุนความตองการของตลาด และสงผลทําใหราคาขายสามารถปรับ

สูงขึ้นได 

o ความสามารถในการแขงขันเม่ือเปรียบเทียบกับผูผลติรายอื่น (1) ตนทุนการผลิตถูกกวาเม่ือเปรียบเทียบกับผูผลิตในแถบยุโรป 

และเม่ือเปรียบเทียบกับผูผลิตในประเทศจีน สินคาของเราดีกวาในดานคุณภาพ การใหบริการ และความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ (2) เน่ืองจากเรามีทีมงานการตลาดรวมกันในระดับกลุมอุตสาหกรรม มีสํานักงานในหลายประเทศท่ัวโลก เชน ตุรกี 

บราซิล สหรัฐอเมริกา และจีน เปนตน เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา การบริการที่ดีกวา รวดเร็วกวา และมีขอมูลทาง

การตลาดที่แมนยํา (3) การควบคุมตนทุนซัพพลายเชนแบบเบ็ดเสร็จ น่ันคือ กลุมเบอรลายังมีวัตถุดิบหลักเปนของตัวเอง คือ 

ก) เยือ่ประดาษ มีโรงงานผลิตเยือ่กระดาษ 2 แหงในประเทศแคนาดา และโครงการปลูกปาตนยูคาลิปตัสในประเทศลาว ข) 

โซดาไฟ – โดยการลงทุนในบริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด ค) กาซคารบอนไดซัลไฟด ปจจุบันมี

โรงงานผลิตอยูท่ีจังหวัดอางทอง และโรงงานแหงใหมท่ีจังหวัดสระบรีุ ซึ่งจะแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2551 ง) สามารถเพ่ิม

กําลังการผลิตท่ีโรงงานเดิม จ) เปนบริษัทท่ีอยูในกลุมอุตสาหรรมเบอรลา ซึ่งมีโรงงานปนดายจํานวน 5 แหงต้ังอยูในหลาย

ประเทศ และ ฉ) มีตราสินคาเดียวกันและสงเสริมการขายรวมกัน 

o ผลประกอบการของบริษัทรวมเปนอยางไร : ความสามารถในการทํากําไรเฉล่ียประมาณรอยละ53 ซึ่งสูงกวาปท่ีผานมา 

โดยเฉพาะบริษัท ไทยคารบอนแบลค็ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด 

o สายการผลิตท่ี 1 จะทุบทําลายเม่ือไร : ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2551 หลังจากสายการผลิตท่ี 5 ติดต้ังเสร็จแลว 

o ผลประกอบการของผูถอืหุนใหญเปนอยางไร : บริษัทฯไมมีขอมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของผูถอืหุนใหญ 

o ผลกระทบการภาวะซับไพรม : บริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบโดยตรง แตไดรับผลกระทบในทางออม คือ การท่ีเงินบาทแข็งคาขึ้น 

ความตองการของลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกาลดลง ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากกําลังการผลิตสวนเพ่ิมเปน

การขายเพ่ือการสงออกในสกุลเงินดอลลารสหรัฐท้ังหมด 

o คณะกรรมการไดเตือนผูถอืหุนใหความสําคัญกับปจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะในเร่ืองของการจัดการดานสิ่งแวดลอม และความเส่ียง

ของประเทศลูกคา บริษัทฯ ไดจัดต้ังทีมงานซีเอสอาร เพ่ือดูแลและรับผิดชอบงานดานชุมชนสัมพันธ ตลอดจนสานสัมพันธท่ีดี

กับชุมชนรอบโรงงานและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

o วันเยี่ยมชมโรงงาน : กําหนดขึ้นในวันเสารท่ี 29 มีนาคม 2551 เปนวันเขาเยีย่มชม โดยใหสิทธิเฉพาะผูถือหุนท่ีมีชือ่ในทะเบียน

ผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนเทาน้ัน 

 

ประธานไดแถลงวาการประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระแลว เม่ือไมมีขอซกัถามจากผูถือหุนอีก ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือ

หุนท่ีไดสละเวลามารวมประชุม พรอมท้ังเรียนใหผูถอืหุนทราบวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน พรอมจะทําหนาท่ีอยาง

เต็มความสามารถ เพ่ือผลประโยชนสูงสุดแกผูถอืหุน และเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท 



 

ประธานยังกลาวเสริมอีกวา การดําเนินงานของบริษัทยึดหลักธรรมาภิบาลท่ีดีในการบริหารจัดการ ซึ่งเปนแนวทางท่ีบริษัทยึดถือในการ

ดําเนินการมาตลอด ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมความม่ังค่ังทางการเงินแกผูถือหุน เพ่ือผลประโยชนสูงสุดและสัมพันธภาพที่ดีแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

อันไดแก พนักงาน ลูกคา คูคา และสังคมสวนรวมในฐานะองคกรท่ีตองรับผิดชอบตอสงัคมตลอดไป 

 

หากผูถือหุนมีขอสงสัยประการใดเพ่ิมเติม สามารถติดตอไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ ตลอดเวลา 

 

ปดประชุมเวลา 17.30 น. 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ     .ประธานท่ีประชมุ 

  (นายวินัย  สัจเดว) 

 


