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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 17/2552 
ของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

 
วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 28  มกราคม 2553  
สถานที่ประชุม : ณ หองลอนดอน ชั้น 1 โรงแรมคอนราด (กรุงเทพฯ) ออลซีซั่นสเพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ เขตปทมุวัน 

กรุงเทพฯ 10330 
ประธานที่ประชุม : นายวินัย  สัจเดว  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
เลขานุการที่ประชุม : นางนันทกาญจน จิระวัฒนากูล เลขานุการบริษัท 
เริ่มประชุมเวลา : 15.00 น. 
ผูเขาประชุม : มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 35 ราย และผูรับมอบฉันทะซ่ึงไดรับมอบฉันทะจากผูถอืหุนจํานวน 

18 ราย รวมเปน 53 ราย เปนจํานวน 121,102,940 หุน คิดเปนรอยละ 60.07 ของหุนท่ีออกจําหนายและ
ชําระเต็มมูลคาแลว และมีผูถอืหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมจํานวน 1,797,221 หุน ดังน้ันมีจํานวนผู
ถือหุนเขาประชุมดวยตนเองท้ังหมด 55 ราย และผูรับมอบฉันทะซ่ึงไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนท้ังหมด 20 
ราย รวมเปน 75 ราย เปนจํานวนหุนท้ังหมด 122,900,161 หุน คิดเปนรอยละ 60.96 ของหุนที่ออกจําหนาย
และชําระเต็มมูลคาแลว 

จึงถือวาครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคบัของบรษัิทฯ ขอ 34 

เลขานุการที่ประชมุกลาวตอนรับผูถือหุน และไดแจงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ ไดมีการแกไขขอมูลในรายงานประจําป หนา 44 ซึ่งไดแสดงการ
ถือครองหุนของคณะกรรมการและผูบริหาร และไดแนบใหกับผูถือหุน ณ จุดลงทะเบียน  พรอมกันน้ีนางรัชนี คาจิจิ  กรรมการบริษัท ไดเสนอ
นายวินัย สจัเดว เปนประธานในท่ีประชุม  

ประธานเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถอืหุน รวมทั้งแนะนํากรรมการบริษัท ดังน้ี 
1. นายวินัย  สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. นางรัชนี  คาจิจิ กรรมการ 
3.  นายอโมลัด  ทกัราล กรรมการ 
4. นายปูรันมาล  บาจาจ กรรมการ 

ประธานไดแนะนํา นาย เอช เค อาการวาล ในฐานะประธานบริษัทคนใหม ซึ่งไดรับการแตงต้ังเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2552 โดย นาย เอช เค 
อาการวาล เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในการทํางานกับกลุมอดิตยาเบอรลามาเปนระยะเวลานาน และพํานักอยูใน
ประเทศไทยมากกวา 20 ป กอนหนาน้ี นาย เอช เค อาการวาล ไดดํารงตําแหนงเปนประธานบริษัทของบริษัทตางๆ ในกลุมเบอรลา  จากนั้น
ประธานไดขอให นาย เอช เค อาการวาล แนะนําผูบริหารท่ีเขารวมประชุม ดังน้ี  

1. นายวิเจส  กาปูร ประธานรวม 
2. นายประสาน กุมาร  สิปานิ ประธานรวม (ฝายการเงินและพาณิชย) 
3. นายนาเรนดรา กุมาร เจน  รองประธาน (ฝายผลิต) 
4. นายซานจีฟ กุมาร คอลล  รองประธาน (ฝายวิศวกรรม) 
5. นายปราโมทย  พัฒนมงคล ผูชวยรองประธาน (ฝายบริหาร) 
6. นายสิทธิพงศ  หอเลิศธรรม   ผูจัดการท่ัวไป (ฝายผลิต) 
7. นายปราโมท คานเดลวาล รองผูจัดการท่ัวไป (ฝายการเงินและพาณิชย) 
8. นายดีปาค กุมาร คานเดลวาล ผูชวยผูจัดการท่ัวไป (ฝายพาณิชย) 
9. นางนันทกาญจน จิระวัฒนากูล เลขานุการบริษัท  

จากน้ัน ประธานไดแนะนํานายณรงค  พันตาวงษ จากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด  ซึ่งเปนผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ ทําหนาที่
รวมชี้แจงขอมูลดานการเงิน และนางสาวพิชญสิน ี สิริธนกุลชยั อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน เปนผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เขารวม
ประชุมและประเมินคุณภาพการจัดประชุม นอกจากน้ี ไดแนะนํานางสาวณัฐธีมา พงษประเสริฐ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ไทยออดิท 
เดอะทรูธ จํากัด ซึ่งทําหนาท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ีดวย 

กอนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ประธานไดขอใหนางนันทกาญจน จิระวัฒนากลู เลขานุการบริษทัชี้แจงใหที่ประชมุทราบถึงขอปฏิบัติ
สําหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตวาระการประชุม ในการลงมติแตละวาระน้ัน ถาไมมีผูถือหุนทานใด “ไมเห็นดวย หรือ 
งดออกเสียง” ใหถือวาผูถอืหุนเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ  

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 1 
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หากผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขั้นตอนการนับคะแนนมีดังน้ี  
 กอนการลงมติใดๆ ประธานจะใหผูถือหุนซกัถามรายละเอยีดและขอสงสัย 
 ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสยีง “ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง” ในแตละวาระไดโดยใชบัตรลงคะแนนท่ีไดรับ ณ ตอน

ลงทะเบยีน (แบงเปนสแีตกตางกนัในแตละวาระ โดยไดใสรายละเอยีดของบัตรลงคะแนน เชน ชื่อผูถอืหุนและจํานวนหุน) 
ทั้งน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนใหถือหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง 

 ผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะโดยใชแบบ ก. และแบบ ข. จะไมสามารถแบงคะแนนเสยีงได 
 การมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใชเฉพาะกรณีที่ผูถอืหุนซึ่งอยูตางประเทศและมอบฉันทะใหคัสโตเดียนเปนผูดูแลรับฝากหุน 

สามารถแบงคะแนนเสียงได 
 ในแตละวาระหากผูถอืหุนไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ขอใหยกมือ เพ่ือใหเจาหนาท่ีรับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบรอยแลว 

เพ่ือนํามานับคะแนนตอไป 
 ประธานจะแจงเฉพาะจํานวนคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรือ งดออกเสยีง ใหที่ประชุมทราบ สวนท่ีเหลอืจะถือวาเปนคะแนน

เสียงท่ีเห็นดวยในวาระน้ันๆ 

จากน้ันประธานจึงเร่ิมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
วาระท่ี 1  พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามญัผูถอืหุนคร้ังท่ี 16/2551 เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2552 

ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา รายงานการประชุมสามญัผูถอืหุนคร้ังท่ี 16/2551 ซึ่งไดจัดขึ้น
เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2552 ถูกตองตรงตามมติของท่ีประชุม ดังน้ัน ที่ประชุมผูถอืหุนสมควรอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 
16/2551 ดังกลาว ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชญิประชุมแลว ตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับที่ 1 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยตางๆ โดยสรุปไดดังน้ี 
1.  ควรระบุชื่อผูถามและผูตอบในรายงานการประชุม 
2.  ใบลงคะแนนขอเปนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3.  ควรปรับปรุงคุณภาพการพิมพของรายงานประจําป 
 - ประธานไดรับขอเสนอแนะจากท่ีประชุม และจะนําไปปรับปรุง 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 16/2551 ดวยคะแนนเสยีงขางมาก ดังตอไปน้ี   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 122,899,761 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9997 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 400 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0003 
 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2552 

ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา บริษทัฯ ไดจัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 และได
เปดเผยรายงานดังกลาวในรายงานประจําป หัวขอ “รายงานคณะกรรมการตอผูถือหุน” หนา 6 และคําอธิบายและการวิเคราะหของฝาย
บริหาร หนา 66 

และประธานไดแถลงตอท่ีประชุมวา งบดุลและงบกาํไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 ดังปรากฎ
ในหัวขอ “งบการเงิน” ของรายงานประจําปหนา 74 และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายละเอียดไวในรายงานประจําป หนา 
64    ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม    ตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 2    และประธานไดขอให นาย เอช เค อาการวาล สรุปผล
การดําเนินงานของบริษัท ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

1. สรุปผลการดําเนินของบริษัทฯ ในรอบป 2552 
• การผลิตเสนใยเรยอนในปนี้มีปริมาณการผลิตท้ังสิน้จํานวน 91,311 ตัน ลดลงรอยละ 11.5 สวนปริมาณการผลิตเกลือโซเดียม

ซัลเฟตมีจํานวน 69,676 ตัน ลดลงรอยละ 13.6 
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• ปริมาณการขายลดลงรอยละ 11 ในขณะท่ีมูลคาขายลดลงรอยละ 22 เม่ือเทียบกบัปกอน บริษัทฯ มีรายไดจากการขายรวม 
6,214 ลานบาทเม่ือเทียบกับรายไดจากปกอนจํานวน 8,873 ลานบาท ซึ่งลดลงรอยละ 30 อันเน่ืองมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
และในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ทําใหปริมาณการสงออกของบริษัทฯ ลดลงรอยละ 19 และราคาขายโดยเฉล่ียลดลงรอยละ 23 

• สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงจํานวน 1,073 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 106 เม่ือเทียบกบัปกอน ซึง่เปนผลมา
จากความสามารถในการทํากําไรของบริษัทรวมลดลง เน่ืองมาจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก 

• ในปนี้บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิจํานวน 463 ลานบาท เม่ือเทียบกบัปกอนจํานวน 2,233 ลานบาท สาเหตุหลกัท่ีทําใหกําไรสุทธิลดลง ก็
เน่ืองมาจากปริมาณจากการขายและมูลคาขายท่ีลดลง จากการรับรูคาเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมขึ้นและผลขาดทุนในบริษัทรวม 

• ถึงแมวาในชวง 6 เดือนแรกบริษัทฯ มีผลขาดทุนจํานวน 914 ลานบาท แตอยางไรก็ตามสําหรับป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ
จํานวน 463 ลานบาท เน่ืองจากผลประกอบการที่ดีขึน้ในชวง 6 เดือนหลัง จากยอดขายและราคาขายท่ีเพ่ิมขึ้นจากสถานการณใน
ตลาดปจจุบัน 

2. ในสวนของการพัฒนา 
• บริษัทฯ ไดรับการตอบรับอยางดีจากตลาดผลิตภัณฑเสนใยโมดาล ซึ่งเปนผลิตภัณฑเสนใยตัวใหม ภายใตชื่อ “เบอรลาโมดาล” 

เราคาดการณไววาผลิตภัณฑตัวใหมนี้ จะเพ่ิมรายไดใหกับบริษัทฯ มากขึ้นในระยะยาว 
• บริษัทฯ มีแผนที่จะเพ่ิมผลผลิตและกําลังการผลิต โดยจะพิจารณาจากสถานการณในตลาดปจจุบันเปนหลัก 
• บริษัทฯ ไดเร่ิมทําการซื้อเยือ่กระดาษซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของเรา จากบริษัท เอวี แนคคาวิค ซึ่งเปนบริษทัรวมในประเทศแคนาดา 

โดยเร่ิมทําการซื้อขายกันเปนคร้ังแรกในรอบปที่ผานมา เพ่ือลดความเส่ียงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ เน่ืองดวยความตองการเยือ่
กระดาษท่ีเพ่ิมขึ้น ตามกําลังการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น 

• บริษัทฯ ยงัคงใหความสําคัญตอคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอสงัคม 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยตางๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ โดยสรุปไดดังน้ี 
1.  โรงงานผลิตกาซคารบอนไดซัลไฟด - โรงงานดังกลาวของบริษัทฯ เปนโรงงานผลิตกาซคารบอนไดซัลไฟด โดยใชวัตถุดิบจากกาซ

ธรรมชาติและสารกํามะถัน ในขัน้ตอนการผลิตไดเกิดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด ซึ่งโดยปกติในขบวนการผลิตจะตองนํากลับไปใชใหมให
หมด  โดยกอนเกดิเหตุดังกลาว โรงงานไดหยุดการผลิตเพ่ือซอมเคร่ืองจักรประจําป หลังจากไดเดินเครื่องทําการผลิตมาตลอดเปนเวลา 
1 ปแลว โดยไมเคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงใดๆ วัตถุประสงคในการซอมแซมประจําปดังกลาวเพ่ือใหอปุกรณเคร่ืองจักรทุกสวนสมบูรณ
ตามเดิมมากท่ีสุด  ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของพนกังานเปนสําคัญ   เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2552 ในระหวางการเร่ิมดําเนินการ
หลังจากการปดซอมประจําป ไดมีกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในพ้ืนท่ีบริเวณถังเกบ็สต็อกผลิตภัณฑกาซคารบอนไดซัลไฟดสูงเกินปกติ    จน
เปนเหตุใหพนักงานของโรงงาน 5 คน ที่เขาไปแกไขอุปกรณเคร่ืองจกัรกรณีฉุกเฉินดังกลาว ประสบอบุัติเหตุสูดดมกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
เขาไปเกินขนาด อุบัติเหตุคร้ังน้ีไมมีผลกระทบตอวัตถุดิบท่ีใชในการดําเนินงานผลิตของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตาม การดําเนินการผลิต
เสนใยเรยอนท่ีโรงงานในจังหวัดอางทองยังคงเปนไปตามปกติ ในระหวางน้ี บริษัทฯ ไดดําเนินการแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น บริษัทฯ ไดรับ
อนุญาตใหเปดดําเนินการ ทั้งน้ีต้ังแตวันท่ี 21 มกราคม 2553 เปนตนไป 

2. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมในปนี้มีผลขาดทุนเม่ือเทียบกบัปกอน เน่ืองจากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ี
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทรวม ซึ่งทําใหผลกําไรตอบริษัทฯ ลดลง อยางไรก็ตามหากตลาดโลกมีการฟนตัว ทาง
ผูบริหารของบริษทัฯ คาดวาการรับรูผลกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมจะปรับตัวดีขึ้น 

3. คาเส่ือมราคาท่ีปรับสูงขึ้นในปนี ้มาจากการเร่ิมผลิตในสายการผลิตใหมและในโรงงานผลิตกาซคารบอนไดซัลไฟด 
4. คาตอบแทนผูบริหารท่ีสูงขึ้น เน่ืองมาจากจํานวนผูบริหารท่ีเพ่ิมขึน้จากการไดรับการเลื่อนตําแหนงและการปรับขึ้นเงนิเดือนประจําป

และผลตอบแทนอื่น 
5. เงินปนผลรับจากการลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความตองการใชเงินทุนของบริษัทรวมในการดําเนินงานและแผนธุรกิจในอนาคต 
6. การเปดเผยรายไดของเสนใยโมดาลไมสามารถแยกเปดเผยรายไดออกจากเสนใยเรยอนได อยางไรก็ตามทางผูบริหารจะสรางความมี

เสถียรภาพในผลติภัณฑของบริษัทฯ และเปนการสงเสริมในตลาดเดียวกัน 
7. บริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและขั้นตอนการดําเนินงานท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือปรับปรุงระบบใหมีความแข็งแกรงยิ่งขึ้น 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 และอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิน้สุด
วันท่ี 30 กนัยายน 2552 และ “รายงานของคณะกรรมการตอผูถือหุน” ดวยคะแนนเสยีงขางมาก ดังตอไปน้ี   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบและอนุมัติดวยคะแนนเสียง 122,899,761 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9997 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับทราบและไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 
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 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 400 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0003 
 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 

ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ คือ การตัดจายเงินปนผลจากกาํไรท่ีเปนเงินสด หลังพิจารณากันเงิน
สํารองเพ่ือการลงทุนในอนาคตตามความเหมาะสม  

ในปนี้ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 463 ลานบาท ลดลงรอยละ 79 เม่ือเทียบกับปกอนจํานวน 2,233 ลานบาท อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณา
จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ตลอดจนความตองการเงินทุนสําหรับการขยายกําลังการผลิตและการลงทุนในโครงการใหมๆ
คณะกรรมการขอเสนอใหจายเงินปนผลสาํหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2552 ในอัตราหุนละ 1.00 บาท คิดเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 201.6 
ลานบาท หรือรอยละ 36 ของกําไรสุทธิ (ตามวิธีราคาทุน) เงินปนผลจายดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลท้ังจํานวน เน่ืองจาก
เปนรายไดจากธุรกิจท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1779(2)/2548 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 23 
กุมภาพันธ 2553  

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป  2552 ในอัตราหุนละ 1.00 บาท คิดเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 201.60 ลานบาท ตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2553 และไดมีมติ
อนุมัติให นาย เอช เค อาการวาล เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการจายเงินปนผลในคร้ังน้ี ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปน้ี   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 122,899,761 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9997 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 400 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0003 
 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 

ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบงัคับของบริษัทฯ ขอ 13 ซึ่งกําหนดวา “ในการประชมุสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการ
ออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจาํนวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจาํนวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 โดย
กรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจถกูเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได”  

ในปนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ (1) นายรามาคานท ราทิ – กรรมการอิสระ (2) นายไชเลนดรา กุมาร เจน – 
กรรมการ และ (3) นายอโมลัด ทักราล - กรรมการ ซึ่งกรรมการดังกลาวเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชน
ตอการดําเนินงานของบริษัทฯ รายละเอียดเกีย่วกบัประวัติกรรมการท้ัง 3 ทาน ดังปรากฎในรายงานประจําป หนา 46 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยตางๆ ปรากฎวามีผูถือหุนไดสอบถามเก่ียวกับการเขารวมประชุมของกรรมการ 
ซึ่งประธานไดชี้แจงวา ในการประชุมแตละคร้ังน้ัน กรรมการที่อยูในประเทศไทยไดเขารวมประชุมทุกคร้ัง แตกรรมการท่ีมีถิ่นฐานอยูใน
ตางประเทศไมสามารถเขารวมประชุมไดทุกคร้ัง  อยางไรก็ตาม ทางผูบริหารก็ไดรับคําแนะนําจากกรรมการเหลาน้ันโดยการประชุมผานทาง
วีดีโอ (Video-Conference) และผานชองทางการสือ่สารอื่นๆ 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลอืกต้ังกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระเปนรายบุคคลกลับเขามาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง 
ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปน้ี 
 1.   นายรามาคานท ราทิ กรรมการอิสระ 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 122,898,761 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9989 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 1,400 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0011 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 2.   นายไชเลนดรา กมุาร เจน กรรมการ 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 122,898,661 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9989 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 1,400 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0011 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 3.   นายอโมลัด ทักราล กรรมการ 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 122,898,761 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9989 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 1,400 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0011 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังนายปูรันมาล บาจาจ เปนท่ีปรึกษาของบริษัทฯ 

ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา นายปูรันมาล บาจาจ เคยดํารงตําแหนงเปนประธานบริษัทมากอน และไดเกษียณอายุลงเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 
2552 โดยเปนไปตามนโยบายการเกษียณอายุของบริษัทฯ  ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวานายปูรันมาล บาจาจ เปนผูที่มีความรูกวางขวาง
และมีประสบการณในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกบัธุรกจิของบริษัทฯ ซึ่งเปนประโยชนตอบริษัทฯ  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ที่ประชมุผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายปูรันมาล บาจาจ เปนท่ีปรึกษาของบริษัทฯ เปน
ระยะเวลา 2 ป เร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 กนัยายน 2552 โดยไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,952 เหรียญสหรัฐฯ รวมรายไดอื่น 
คิดเปนมูลคารวมไมเกิน  21.069 ลานบาท สําหรับระยะเวลาดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการเห็นวามีความเหมาะสมเม่ือพิจารณาจากความรู
และประสบการณของการเปนท่ีปรึกษา 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยตางๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการจาย
คาตอบแทนน้ันเปนประโยชนตอบริษัทฯหรือไม ประธานท่ีประชุม นายเอช เค อาการวาล และนายอโมลัด ทักราล ไดรวมกันชี้แจงวา 
คําแนะนําจากนายปูรันมาล บาจาจ นั้นเปนประโยชนตอบริษัทฯ เม่ือพิจารณาจากประสบการณ และความรูความสามารถ ดังน้ันจํานวน
คาตอบแทนท่ีจายใหแกนายปูรันมาล บาจาจ นั้นเหมาะสมแลว 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงต้ังนายปูรันมาล บาจาจ เปนท่ีปรึกษาของบริษัทฯ เปนระยะเวลา 2 ป เร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 
2552 โดยไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,952 เหรียญสหรัฐฯ รวมรายไดอื่น คิดเปนมูลคารวมไมเกิน  21.069 ลานบาท 
ตามระยะเวลาดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปน้ี   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 122,893,667 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9947 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 6,444 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0053 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชแีละกําหนดคาสอบบัญช ี

ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบงัคับของบริษัท ขอ 36 ซึ่งกําหนดวา “กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทําตาม 
(5) คือ แตงต้ังผูสอบบญัชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบญัช”ี  

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกผูสอบบญัชีจาก สํานักงาน เอนิสท แอนด ยัง จํากัด  

ประธานจึงไดนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถอืหุนเพ่ืออนุมัติแตงต้ังผูสอบบญัชีและกําหนดคาสอบบัญช ี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 
สิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2553 ดังมีรายนามตอไปน้ี (1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 หรือ (2) นางสาวทิพวัลย 
นานานุวัฒน ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3459 หรือ (3) นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบญัชรัีบอนุญาตเลขท่ี 3844 จากสํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ ตอไปอกีวาระหน่ึง ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั 
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โดยพิจารณาจากขอบเขตหนาท่ีของการตรวจสอบ และคุณสมบัติของผูสอบบัญชี โดยมีคาสอบบญัชีประจําป 2553 เปนจํานวนเงิน 
1,050,000 บาท (ป 2552: 1,000,000 บาท) สวนคาใชจายในการเดินทางจะเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจายจริง  

ทั้งน้ี ผูสอบบญัชขีองสํานักงานดังกลาวขางตนไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกบับริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยตางๆ ปรากฎวามีผูถือหุนไดแนะนําวาคาตอบแทนของผูสอบบัญชีควรจะเทาเดิม 
เน่ืองจากกําไรที่ลดลงของบริษัทฯ  และนายเอช เค อาการวาล ไดชี้แจงวาคาตอบแทนของผูสอบบญัชีนั้นไมจําเปนตองสอดคลองกับผล
ประกอบการของบริษัทฯ เพียงอยางเดียว และเห็นวาคาตอบแทนดังกลาวน้ันเหมาะสมแลว 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติ 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชแีละกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2553 ดังมีรายนามตอไปน้ี (1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 หรือ (2) นางสาวทพิวัลย นานานุวัฒน 
ผูสอบบัญชีรับอนญุาตเลขท่ี 3459 หรือ (3) นางสาวศิราภรณ เอื้ออนนัตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 จากสํานักงาน เอินสท แอนด 
ยัง จํากัด เปนผูสอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีคาสอบบัญชีประจําป 2553 เปนจํานวนเงิน 1,050,000 บาท (ป 2551: 1,000,000 บาท) สวน
คาใชจายในการเดินทางจะเรียกเกบ็ตามจํานวนท่ีจายจริง ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปน้ี   
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 122,899,761 เสียง คิดเปนรอยละ  99.9997 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 
 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 400 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0003 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 7 เร่ืองอืน่ ๆ (ถามี) 

ประธานแจงวา วาระน้ีกําหนดไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสยั หรือ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสยัตางๆ 
ของผูถอืหุน (ถามี) ดังน้ัน จะไมมีการนําเสนอเร่ืองอืน่ใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยตางๆ ปรากฎวามีผูถือหุนสอบถามและใหขอเสนอแนะ โดยสรุปไดดังน้ี 
1.  บริษัทฯ ควรจะเพ่ิมการจายเงินปนผลตอหุนใหมากขึ้น โดยพิจารณาจากกําไรสะสมท่ีเพ่ิมขึ้นดวย 
2. บริษัทฯ ควรจะเพ่ิมอัตราการจายเงินปนผล โดยพิจารณาจากมูลคาตามบัญชีตอหุนท่ี 76 บาท 
3. บริษัทฯ ควรจะเอาใจใสในสิ่งแวดลอมเปนพิเศษ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ 
4. ตนทุนในการสรางโรงงานผลิตกาซคารบอนไดซัลไฟดประมาณ 762 ลานบาท 

ประธานแจงวา บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนคร้ังท่ี 17/2552 นี ้ ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด และจะเผยแพรใน
เว็บไซตของบริษทัฯ ที่ www.thairayon.com 

เลขานุการบริษัทไดแจงตอผูถอืหุนเกี่ยวกับการเย่ียมชมโรงงานของบริษัทฯ กําหนดเปนวันท่ี 27 มีนาคม 2553 ซึ่งขอสงวนสิทธิสําหรับผูถอื
หุนท่ีมีรายช่ือปรากฎอยู ณ วันปดสมุดทะเบียน 

ประธานไดแถลงวาการประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระแลว และไดกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีไดสละเวลามารวมประชุมในวันน้ี 
พรอมท้ังเรียนใหผูถือหุนทราบวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน พรอมจะทําหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพ่ือผลประโยชน
สูงสุดแกผูถือหุน และเพ่ืความเจิญกาวหนาของบริษทัฯ 

ประธานถามวา มีผูถือหุนจะซักถามเร่ืองอื่นใดอกีหรือไม ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซกัถามเร่ืองอื่นใดอีก ประธานจึงกลาวปดประชุม 
ปดประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 

ลงชื่อ........................................................ประธานท่ีประชุม 
           (นายวินัย  สจัเดว) 

                กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 


