
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 16//2551 
ของ 

บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

 

วันที่ประชุม : วันศุกรท่ี 30  มกราคม 2552  เวลา 15.00 น.  

สถานที่ประชุม : ณ หองลอนดอน ชั้น 1 โรงแรมคอนราด (กรุงเทพฯ) ออลซีซัน่สเพลส เลขท่ี 87 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน  

  กรุงเทพฯ 10330 

ประธานที่ประชุม : นายวินัย  สัจเดว  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ผูเขาประชุม : ประธานแถลงจํานวนผูถือหุนท่ีเขาประชุม วามีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 47 ราย และผูรับมอบฉันทะซ่ึงไดรับ

มอบฉันทะจากผูถือหุนจํานวน 18 ราย รวมเปน 65 ราย คิดเปน 114,322,536 หุน หรือเทากับรอยละ 56.71 ของทุนท่ี

ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัทฯ จงึถือวาครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 

34 

  และมีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุม โดยสรุปไดดังน้ี มีผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังหมดจํานวน 80 ราย (มา

ประชุมดวยตนเอง 57 ราย และรับมอบฉันทะ 23 ราย) คิดเปน 119,931,276 หุน หรือเทากับรอยละ 59.49 ของทุนท่ี

ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัทฯ 

 

ประธานเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถอืหุน และขอใหประธานบริษัทฯ แนะนํากรรมการ และผูบริหาร ท่ีเขารวมประชุม ดังน้ี 

1. นายปูรันมาล  บาจาจ ประธานบริษัทและกรรมการ 

2.  นาวินัย  สจัเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3.  นางรัชนี  คาจิจิ กรรมการ 

4. นายอโมลัด  ทักราล กรรมการ 

5. นายวิเจส  กาปูร ประธานรวม 

6. นายประสาน กุมาร  สิปานิ ประธานรวม (ฝายการเงินและพาณิชย) 

7. นายนาเรนดรา กุมาร เจน  รองประธาน (ฝายผลิต) 

8. นายราม โกปาล อกาวาล  ผูชวยรองประธาน (ฝายผลิตและพัฒนา) 

9. นายวิรัช   นิตยธีรานนท ผูจัดการท่ัวไป (โรงงาน CS2) 

10. นายปราโมทย  พัฒนมงคล ผูจัดการท่ัวไป (ฝายบริหาร) 

11. นายสิทธิพงศ  หอเลิศธรรม   ผูจัดการท่ัวไป (ฝายผลิต) 

12. นายปราโมท คานเดลวาล รองผูจัดการท่ัวไป (ฝายการเงนิและพาณิชย) 

13. นายดีปาค กุมาร คานเดลวาล ผูชวยผูจัดการท่ัวไป (ฝายพาณิชย) 

14. นางมยุรี  ณ รังศิลป เลขานุการบริษัท  

 

จากน้ัน ประธานไดแนะนํานายณรงค  พันตาวงษ จากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด  ซึ่งเปนผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ ทําหนาท่ี

รวมชี้แจงขอมูลดานการเงิน และไดแนะนํานายวีระยุทธ รอดประดิษฐ อาสาพิทักษสิทธิผูถอืหุน เปนผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เขารวม

ประชุมและประเมินคุณภาพการจัดประชุม นอกจากน้ี ยังแนะนํานางสาวณัฐธีมา พงษประเสริฐ ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ไทยออดิท เดอะทรูธ 

จํากัด ซึ่งทําหนาท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงในการประชุมคร้ังน้ีดวย 

กอนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ประธานไดขอใหคุณมยุรี ณ รังศิลป เลขานุการบริษัทชี้แจงใหท่ีประชุมทราบถึงขอปฏิบัติสําหรับการ

ประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตวาระการประชุม และเพ่ือไมใหเสียเวลาอนัมีคาของผูถอืหุนทุกทานโดยไมจาํเปน ประธานขอใหผูถอืหุน

ทําความเขาใจใหตรงกันวา ในการลงมติแตละวาระน้ัน ถาไมมีผูถือหุนทานใด “ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสยีง” ใหถือวาผูถือหุนเห็นดวยตามมติท่ี

นําเสนอ  

 



หากผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขั้นตอนการนับคะแนนมีดังน้ี  

 กอนการลงมติใดๆ ประธานจะใหผูถือหุนซกัถามรายละเอยีดและขอสงสัย 

 ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสยีง “ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง” ในแตละวาระไดโดยใชบัตรลงคะแนนท่ีไดรับ ณ ตอนลงทะเบียน 

(แบงเปนสีแตกตางกันในแตละวาระ โดยไดใสรายละเอยีดของบัตรลงคะแนน เชน ชื่อผูถอืหุนและจํานวนหุน) ท้ังน้ี ในการออกเสียง

ลงคะแนนใหถอืหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสยีง 

 ผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะโดยใชแบบ ก. และแบบ ข. จะไมสามารถแบงคะแนนเสียงได 

 การมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใชเฉพาะกรณีท่ีผูถอืหุนซึ่งอยูตางประเทศและมอบฉันทะใหคัสโตเดียนเปนผูดูแลรับฝากหุน สามารถแบง

คะแนนเสียงได 

 ในแตละวาระหากผูถอืหุนไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ขอใหทานกรุณายกมือ เพ่ือใหเจาหนาท่ีรับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบรอยแลว เพ่ือ

นํามานับคะแนนตอไป 

 ประธานจะแจงเฉพาะจํานวนคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ใหท่ีประชุมทราบ สวนท่ีเหลอืจะถอืวาเปนคะแนนเสยีงท่ีเห็น

ดวยในวาระน้ันๆ 

 

จากน้ันประธานจงึเร่ิมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่15/2550 เม่ือวนัที่ 28 มกราคม 2551 

ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 15/2550 ซึง่ไดจัดทําขึ้นเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2551 

ถูกตอง ตรงตามมติของที่ประชุม ดังน้ัน ท่ีประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 15/1550 ดังกลาว ซึง่ไดจัดสงใหผูถือ

หุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยตางๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองอื่นใด จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 15/2550 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปน้ี   

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง 114,322,536 เสียง คิดเปนรอยละ  100.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรองดวยคะแนนเสยีง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรบัปส้ินสุดวันที ่

30 กันยายน 2551 
ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2551 มีรายละเอียดดังปรากฎในรายงานประจําป หัวขอ 

“รายงานคณะกรรมการตอผูถือหุน” หนา 6 “สรุปการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณสําคัญ” หนา 11 และ “คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงาน” หนา 58   

และประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา บริษัทฯ ไดจดัทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 ซึ่งไดผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบญัชีรับอนุญาต ภายใตหัวขอ “งบการเงิน” หนา 66 ซึ่งไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบได

จัดทํารายละเอียดไวในรายงานประจําป หนา 56  

ประธานขอใหประธานบริษัทฯ สรุปรายงานผลการดําเนินงานใหท่ีประชุม โดยสรุปไดดังน้ี  

1. สรุปผลการดําเนินของบริษัทฯ ประจําป 2551 

 ตามท่ีไดรายงานไวในรายงานประจําปหนา 58 หัวขอ “คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน”ปริมาณการ

ผลิตเสนใยเรยอน ผลิตได 103,197 ตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 9 สวนเกลอืโซเดียมซัลเฟตผลิตได 80,672 ตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 14 

 ปริมาณการขายเพ่ิมขึ้นรอยละ 9 และรายไดจากการขายเพ่ิมขึ้นรอยละ 22 แมวาคาเงินบาทจะแข็งคาขึ้นรอยละ 6  โดยยอดขายรวม

ในปน้ีเทากับ 8,873 ลานบาท เม่ือเทียบกับ 7,265 ลานบาทในปท่ีผานมา โดยยอดขายภายในประเทศลดลงรอยละ 13 เน่ืองจาก



ความตองการของตลาดสงออกดายลดลง สวนปริมาณการขายสงออกเสนใยเรยอนเติบโตขึ้นรอยละ 29 ดานราคาขายเพ่ิมขึ้นรอยละ 

40 เม่ือเฉล่ียราคาขายท้ังปเพ่ิมขึ้นรอยละ 12 ในทุกๆ ตลาด  

 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในบริษัทรวมเพ่ิมขึ้นเปน 1,017 ลานบาท เม่ือเทียบกับ 947 ลานบาทในปกอน หรือ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 7 ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทรวมมีผลประกอบการและยอดขายท่ีดีขึ้น  

 อยางไรก็ตาม ผลกําไรโดยรวมลดลงรอยละ 10 เปน 2,233 ลานบาท เม่ือเทียบกับ 2,489 ลานบาทในปกอน สาเหตุเน่ืองจากราคา

เสนใยเรยอนพุงสงูขึ้นอยางมากในไตรมาสแรกของปบัญฃ ี แตในไตรมาสถัดมากลับลดลงอยางมาก สงผลกระทบจนถึงปจจุบัน 

ผลกระทบจากราคานํ้ามันท่ีปรับตัวสูงขึ้นและราคาสินคาสําหรับพืชผล ทําใหตนทุนพุงสูงขึ้นตาม ตนทุนขายเสนใยเรยอนตอตันเพ่ิม

สูงขึ้นรอยละ 26 เม่ือเทียบกับปกอน ซึ่งสงผลทําใหกาํไรลดลง ถึงแมวาปริมาณการสั่งซือ้และราคาขายเพ่ิมขึ้นก็ตาม 

 วิกฤตทางการเงินและเศรษฐกจิของโลก สงผลใหความตองการสินคาถดถอย นอกจากน้ันปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นแลว ราคาฝาย

และเสนใยโพลีเอสเตอรก็ลดลงอยางมาก สงผลใหความตองการสงออกของสินคาสิ่งทอก็ลดลงอยางมากเชนกัน ซึ่งทําให

อุตสาหกรรมเสนใยเรยอนตองลดกําลังการผลิตลง และสงผลตอเน่ืองทําใหกําไรลดลงเชนเดียวกัน ถึงแมวาราคาวัตถุดิบจะลดลง

มาแลวก็ตาม 

2. แผนกลยุทธท่ีบริษัทฯ ตองกาวเดินตอไป 

 การเปดตัวการผลิตเสนใยโมดาล ซึ่งเปนเสนใยรุนใหมในตลาดสงออก และไดรับการตอบรับจากลกูคาเปนอยางดี การเดินเคร่ือง

ผลิตอยางสมํ่าเสมอ ทําใหไดสินคามีคุณภาพดีขึ้นและเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับเสนใย เสนใยโมดาลจะเปนสินคาท่ีเพ่ิมรายไดใหกับ

บริษัทฯ ในอนาคตอันใกล 

 สายการผลิตท่ี 5 ติดต้ังเสร็จสมบูรณเม่ือเดือนกันยายน 2551 ทําใหกาํลังการผลิตรวมของเสนใยเรยอนเพ่ิมสูงขึ้นเปน 128,000 ตัน

ตอป และกําไรท่ีไดจากสายการผลติท่ี 5 จะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 3 ป 

 โรงงานผลิตกาซคารบอนไดซัลไฟด ซึ่งใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบหลกั มีกําลังการผลติ 20,000 ตันตอป ติดต้ังเสร็จสมบูรณในเดือน

สิงหาคม 2551 โดยโรงงานแหงน้ีจะผลิตวัตถุดิบเพ่ือรองรับปริมาณความตองการการผลิตเสนใยเรยอนของบริษัทฯ เอง และมีความ

เปนไปไดในการทําตลาดเพ่ือการสงออก 

 บริษัทรวมในประเทศแคนาดา คือ บริษัท เอวี แนคคาวิค อิงค ทําการแปรสภาพโรงงานผลิตเยื่อกระดาษสําหรับผลิตกระดาษ เปน

โรงงานผลิตเยือ่กระดาษสําหรับผลิตเสนใยเรยอนไดเสร็จสมบูรณแลว เยือ่กระดาษท่ีผลิตไดจะนํามาปอนใหกับโครงการขยายกําลัง

การผลิตของบริษัทฯ ในปน้ี 

 โครงการทั้งหมดท่ีกลาวขางตนเปนโครงการระยะยาว เน่ืองจากปจจุบันสภาพเศรษฐกิจถดถอย ดังน้ันเม่ือใดที่สภาพเศรษฐกิจ

ปรับตัวดีขึ้น โครงการท้ังหลายจะชวยเสริมความแข็งแกรง เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน และสรางกําไรไดเปนอยางดี 

3. โครงการระหวางดําเนินการ 

 สายการผลิตท่ี 1 ท่ีติดต้ังในป 2519 ขณะน้ีอยูในระหวางปรับปรุงใหทันสมัยยิ่งขึ้น คาดวาจะแลวเสร็จภายในสิ้นป 2552 และเฉพาะ

สายการผลิตน้ี จะทําใหกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นอกี 6,500 ตัน เปน 36,500 ตันตอป 

 การปรับปรุงเฉพาะสวนสปนน่ิงของสายการผลิตท่ี 2 ขณะน้ีอยูในระหวางดําเนินการ คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2552 

ซึ่งสายการผลิตน้ีถูกออกแบบใหสามารถผลิตเสนใยโมดาลเปนอีกหน่ึงทางเลือกดวย 

 

4. แผนกลยุทธของบริษัทฯ เพ่ือใหฟนฝาวิกฤตเศรษฐกิจไปใหได 

 บริษัทฯ พลิกวิกฤตใหเปนโอกาส โดยการเร่ิมการลดตนทุนอยางจริงจังจากราคาวัตถุดิบท่ีลดลงอยางมาก ชวยทําใหตนทุนคงท่ี 

ตนทุนผันแปร และตนทุนโลจิสติกสลดลงอยางมากเชนกัน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุงม่ันท่ีจะลดคาใชจายลงอีก เพ่ือรักษา

ศักยภาพการแขงขันใหคงอยูตอไป 

 นอกเหนอืจากการปรับปรุงสายการผลิตใหทันสมัย ซึ่งรายจายฝายทุนจํานวนน้ีไดใชจายไปแลว บริษัทฯ ยังคงดําเนินนโยบายการ

ชะลอรายจายฝายทุนรายการอื่นออกไปอีก เพ่ือรักษาสภาพคลองทางการเงิน 

 การลดลงของเงินทุนหมุนเวียนและสินคาคงเหลือ ยังเปนมาตรการเสริมสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯ อกีทางหน่ึงดวย 



 ถึงแมวาจะประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ แตบริษัทฯ ยังคงใหความสําคัญกับนโยบายดานความปลอดภัย การจัดการดาน

สิ่งแวดลอม การฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน ตลอดจนกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม และยังคงนโยบายรักษาคุณภาพ

สินคาและความพึงพอใจของลูกคาเปนลําดับแรกอกีดวย 

 นอกเหนอืจากการริเร่ิมสรางสรรคตามท่ีไดกลาวขางตนแลว บริษัทฯ มิไดคาดหวังวาเศรษฐกิจในรอบน้ีจะฟนและกลับเขาสูสภาวะ

ปกติในเร็ววัน เน่ืองจากสาเหตุหลักเกิดจากปจจัยภายนอกโดยเฉพาะเศรษฐกิจมหภาคยังคงอยูในภาวะท่ีย่ําแย ในสถานการณ

ปจจุบันไมมีสิ่งใดบงบอกไดวา ระยะเวลาในการฟนตัวจะใชเวลาอีกนานเทาไร แตบริษัทฯ คาดการณวาอาจจะตองใชเวลาอยางนอย 

1-2 ปขึ้นไป 

 

ประธานไดใหผูถือหุนซักถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน หลังจากน้ันกรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถาม สรุปไดดังน้ี  

 เหตุผลท่ีคาบําเหน็จกรรมการและคาใชจายอื่น ในรายงานประจําป หนา 37 สูงขึ้นจากปท่ีแลวน้ัน เปนการจายคารักษาพยาบาลใหกับ

สมาชิกในครอบครัวของกรรมการทานหน่ึงท่ีไดเกษียรอายุไปแลว (เปนสวนหน่ึงของคาตอบแทน) 

 การที่บริษัทฯ บันทึกคาเผื่อการลดมูลคาของวัตถุดิบจํานวน 279.45 ลานบาท เน่ืองจากราคาของซัลเฟอรไดลดลงอยางมาก ซึ่งเปนการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญช ีการตัดสินใจของผูบริหารท่ีซื้อซัลเฟอร ณ เวลาน้ัน เปนการพิจารณาอยางรอบคอบแลว ตามปจจัยตางๆ ท่ี

ไมเอื้ออํานวยจากสภาวะปกติของตลาด การเพ่ิมราคาสินคาและความตองการที่เพ่ิมขึ้น สืบเน่ืองมาจากการขยายกาํลังการผลิต ซึง่

ผูบริหารไดชี้แจงวาบริษัทฯ ไมสามารถผลักภาระของตนทุนวัตถุดิบท่ีสูงไปยังผูบริโภคได เน่ืองจากสภาพซบเซาของตลาดในปจจุบัน และ

ผูสอบบัญชีไดอธบิายถึงตนทุนวัตถุดิบท่ีซื้อในเวลาน้ันเปนราคาตนทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณทางการตลาดในขณะน้ันแลว 

 ทางบริษัทฯ อยากใหมองดูท่ีการขยายกําลังการผลติของบริษัทฯ ท่ีเพ่ิมขึ้นเกอืบรอยละ 60 ประกอบกบัการเปดดําเนินการของโรงงานผลิต

กาซคารบอนไดซัลไฟด ท่ี จ.สระบรีุ โดยในสวนของจํานวนผูบริหารและคาตอบแทนท่ีเพ่ิมขึ้นน้ันเปนคาตอบแทนทีส่มเหตุสมผลเม่ือเทียบ

กับอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 การลงทุนในบริษัท เอวี เซลล อิงค และ บริษัท เอวี แนคคาวิค อิงค น้ันไมไดถูกจัดใหอยูในกลุมบริษัทรวม เน่ืองจากการถือหุนของบริษัทฯ 

ในบริษัทเหลาน้ีนอยกวารอยละ 20  

 

ในระหวางการประชุมในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมขึ้น 5,567,740 หุน นับเปนจํานวนหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังหมดจํานวน 

119,890,276 หุน หรือคิดเปนรอยละ 59.47 ของทุนท่ีออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัทฯ 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเร่ืองอืน่ใด ประธานจึงขอใหท่ีประชุม

พิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 และรับรอง “รายงานของคณะกรรมการตอผูถือหุน” 

และอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2551 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปน้ี   

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบและอนุมัติดวยคะแนนเสียง 119,890,276 เสียง คิดเปนรอยละ  100.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับทราบและไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ คือ การตัดจายเงินปนผลจากกําไรท่ีเปนเงินสด หลังพิจารณากัน

เงินสํารองเพ่ือการดําเนินงานและการลงทุนตามความเหมาะสม  

ในปน้ี บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 2,233 ลานบาท ลดลงรอยละ 10.3 เม่ือเทียบกบัปกอนจํานวน 2,489 ลานบาท อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณา

จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ตลอดจนความตองการเงินทุนสําหรับการขยายกําลังการผลติและการลงทุนในโครงการ คณะกรรมการ

พิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ท่ีประชุมผูถอืหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป  2551  ในอัตราหุนละ 1.30 บาท 

คิดเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 262.08 ลานบาท หรือรอยละ 20 ของกาํไรสุทธิ (ตามวิธีราคาทุน) เงินปนผลจายดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติ



บุคคลท้ังจํานวน เน่ืองจากเปนรายไดจากธุรกิจท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1779(2)/2548 โดยกําหนดจายเงินปน

ผลในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2552  

ในระหวางการประชุมในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมขึ้น 41,000 หุน นับเปนจํานวนหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังหมดจํานวน 

119,931,276 หุน หรือคิดเปนรอยละ 59.49 ของทุนท่ีออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัทฯ 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเร่ืองอืน่ใด ประธานจึงขอใหท่ีประชุม

พิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป  2551  ในอัตราหุนละ 1.30 บาท คิดเปนจํานวนเงิน

ท้ังสิ้น 262.08 ลานบาท ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2552  และไดมีมติอนุมัติ

ใหนายปูรันมาล บาจาจ เปนผูมีอาํนาจในการดําเนินการจายเงินปนผลในคร้ังน้ี ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปน้ี   

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเปนรอยละ  100.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที ่4 พิจารณาและอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานแถลงใหท่ีประชุมทราบวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบงัคับของบริษัท ขอ 13 ซึ่งกาํหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ให

กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 โดย

กรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจถกูเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได” ในปน้ี บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ (1) นาย

ไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย (2) นายวินัย สจัเดว และ (3) นายปูรันมาล บาจาจ ซึ่งกรรมการดังกลาวเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และ

ประสบการณอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ รายละเอยีดเก่ียวกบัประวัติกรรมการทั้ง 3 ทาน ดังปรากฎในรายงานประจําป หนา 39 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเร่ืองอืน่ใด ประธานจึงขอใหท่ีประชุม

พิจารณาลงมติแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลอืกต้ังกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสยีงขาง

มากดังตอไปน้ี 

 1.   นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย  กรรมการอิสระ 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกต้ังดวยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเปนรอยละ  100.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเลือกต้ังดวยคะแนนเสยีง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2.   นายวินัย สจัเดว กรรมการอิสระ 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกต้ังดวยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเปนรอยละ  100.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเลือกต้ังดวยคะแนนเสยีง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 3.   นายปูรันมาล บาจาจ กรรมการ 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกต้ังดวยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเปนรอยละ  100.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเลือกต้ังดวยคะแนนเสยีง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 



วาระที ่5 พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานแถลงใหท่ีประชุมทราบวา คณะกรรมการตรวจสอบชุดปจจบุันไดครบกําหนดวาระในวันท่ี 30 มกราคม 2552 ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการใหความชวยเหลอืและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในดานการจัดการ การสอบทานงบการเงิน และ

การควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการทั้ง 3 

ทาน ดังปรากฎในรายงานประจําป หนา 39 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเร่ืองอืน่ใด ประธานจึงขอใหท่ีประชุม

พิจารณาลงมติแตงต้ังกรรมการตรวจสอบเปนรายบคุคล และกําหนดคาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมเปนจํานวนคร้ังละ 10,000 บาท 

ดังตอไปน้ี 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลอืกต้ังกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทานกลับเขามาเปนกรรมการตรวจสอบตอไปอกีวาระหน่ึง โดยมีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปน้ี 

 1.   นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกต้ังดวยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเปนรอยละ  100.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเลือกต้ังดวยคะแนนเสยีง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2.   นายวินัย สจัเดว กรรมการตรวจสอบ 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกต้ังดวยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเปนรอยละ  100.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเลือกต้ังดวยคะแนนเสยีง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 3.   นายรามาคานท ราทิ กรรมการตรวจสอบ 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกต้ังดวยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเปนรอยละ  100.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเลือกต้ังดวยคะแนนเสยีง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 

ประธานแถลงใหท่ีประชุมทราบวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบงัคับของบริษัท ขอ 36 ซึง่กําหนดวา “กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึง

กระทําตาม (5) คือ แตงต้ังผูสอบบญัชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญช”ี  

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกผูสอบบญัชีจาก สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติ ประสิทธิภาพในการทํางาน และคาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

 ประธานจึงไดนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถอืหุนเพ่ืออนุมัติแตงต้ังผูสอบบญัชีและกําหนดคาสอบบัญช ี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจําป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 ดังมีรายนามตอไปน้ี (1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 หรือ (2) นางสาวทิพวัลย 

นานานุวัฒน ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3459 หรือ (3) นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชรัีบอนุญาตเลขท่ี 3844 จากสํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหน่ึง ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากขอบเขตหนาท่ีของการ

ตรวจสอบ คุณสมบัติของผูสอบบัญชี คาตอบแทนของผูสอบบัญชี และความรูความสามารถ โดยมีคาสอบบญัชีประจาํป 2552 เปนจาํนวนเงิน 

1,000,000 บาท (ป 2551: 1,000,000 บาท) สวนคาใชจายในการเดินทางจะเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจายจริง  

ดานความสัมพันธกับบริษัทฯ ผูสอบบัญชขีองสํานักงานดังกลาวขางตน มิไดเปนผูบริหารหรือผูถือหุนของบริษัทฯ แตอยางใด  

 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามีผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมไดสอบถามเกี่ยวกบัจํานวนปท่ีผูสอบ

บัญชีชุดน้ีไดเขามาทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีใหกับบริษัทฯ โดยคุณณรงค พันตาวงษ ซึ่งเปนผูสอบบัญชชีุดปจจุบันของบริษัทฯ ไดทําการชีแ้จงตอท่ี



ประชุมวา ผูสอบบัญชี 2 ทานน้ันไดเขามาทําหนาท่ีเปนคร้ังแรก ในขณะท่ีคุณณรงค พันตาวงษ ไดเขามาทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ เปนป

ท่ี 2 แลว 

ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอยีดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามีผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมไดสอบถามเกี่ยวกบัการซักถามเร่ือง

อื่นใด ประธานจงึขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติผูสอบบญัชแีละกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชปีระจําป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2552 ดังมีรายนามตอไปน้ี (1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 หรือ (2) นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 3459 หรือ (3) นางสาวศิราภรณ เอือ้อนันตกลุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 จากสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบ

บัญชีของบริษัทฯ ตอไปอกีวาระหน่ึง โดยมีคาสอบบัญชีประจําป 2552 เปนจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท (ป 2551: 1,000,000 บาท) สวนคาใชจาย

ในการเดินทางจะเรียกเกบ็ตามจํานวนท่ีจายจริง ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปน้ี   

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเปนรอยละ  100.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่7 เรื่องอืน่ ๆ (ถามี) 

ประธานแจงวา วาระน้ีกําหนดไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสยั หรือ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสยัตางๆ 

ของผูถอืหุน (ถามี) ดังน้ัน จะไมมีการนําเสนอเร่ืองอืน่ใดใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

 ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา รายงานการประชุมผูถือหุนคร้ังท่ี 16/2551 น้ี จะเผยแพรในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ ภายในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 ทานสามารถเขาไปดูไดท่ี www.thairayon.com 

 หลังจากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และกรรมการตอบขอซกัถาม โดยสรุปไดงน้ี 

 จากสถานการณโดยรวมของเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีไมคอยดีนัก ทําใหการดําเนินงานของบริษัท เบอรลา จิงเวย ไฟเบอร 

จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ กําลังเผชิญกับเวลาท่ียากลําบากในขณะน้ี อันมีผลทําใหอัตราการใชกําลังการผลิตของบริษัทฯ ตอง

ลดลงตามไปดวย 

 บริษัทฯ ไมมีแผนที่จะซื้อหุนคืน ถึงแมวาสภาพคลองของหุนในตลาดจะตํ่า นอกจากน้ีบริษัทฯ ก็ไมเห็นวาบริษัทฯ จะไดรับประโยชนในการ

ซื้อหุนคืนแตอยางใด 

 บริษัทฯ ไมมีแผนท่ีจะลงทุนในธุรกจิอื่นๆ ถึงแมวาจะเปนโอกาสท่ีดีสาํหรับบริษัทฯ ในขณะน้ี เน่ืองดวยบริษัทฯ ตองการท่ีจะรักษาสัดสวน

เงินสดตอไป เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถดํารงอยูไดในสถานการณท่ียากลําบากได และมีสภาพคลองทางการเงินท่ีดี 

 กระแสเงินสดในการลงทุนในท่ีดิน  อาคาร  และอปุกรณท่ีเพ่ิมขึ้น  มาจากการใชจายไปในโรงงานผลิตกาซคารบอนไดซัลไฟด ท่ี จ.สระบุรี 

และในสายการผลิตท่ี 5 บริษัทฯ ไมมีแผนในอนาคตท่ีจะจายเงินเพ่ือขยายการลงทุน ยกเวนในโครงการท่ีกําลังดําเนินการอยูแลว 

 เหตุผลท่ีรายไดอื่นๆ ลดลงน้ันไดอธิบายไวในรายงานประจําป หนา 59 

 การที่บริษัทฯ ถอืหุนในบริษัท อเลก็ซานเดรีย ไฟเบอร จํากัด นอยกวารอยละ 20 ทําใหบริษัทฯ ไมรับรูผลกําไรขาดทุนจากการลงทุนใน

บริษัทน้ัน โดยดูจากงบการเงินของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงตองคํ้าประกันในบริษัทดังกลาวตอไป ถึงแมวาบริษัทฯ ไดลด

สัดสวนการถือหุนลงจากรอยละ 29 เปนรอยละ 14.4 โดยการคํ้าประกันจะยังคงอยูจนกวาบริษัทดังกลาวจะจายคืนเงนิกูท้ังหมดใหกับ

สถาบันการเงินแหงน้ัน 

 แมวายอดการขายเสนใยโมดาลจะตํ่ากวาท่ีประมาณการไวสําหรับปท่ีแลว แตในปน้ีนาจะปรับตัวดีขึ้น อยางไรก็ตาม กย็ังคงขึ้นอยูกบั

สถานการณของตลาดโลกดวยท่ีจะชวยสนับสนุนใหความตองการใหอยูในสภาพปกติ 

 ประธานบริษัทไดกลาวเพ่ิมเติมวา 

• ในปน้ี ผลประกอบการของบริษัทฯ คาดวาจะไมคอยดีนัก เน่ืองจากความตองการเสนใยเรยอนท่ีลดลง ประกอบกบักําไรท่ีลดลง

จากสถานการณโลกท่ีถดถอย การฟนตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอนาจะปรับตัวดีขึ้นอยางนอย 1 ป หรือมากกวาน้ัน 

• การสงออกลดลงเกือบรอยละ 38 ในไตรมาสแรกของปน้ี จากการสงออกเฉลี่ยของปท่ีแลว รวมท้ังความตองการในตลาดใน

ประเทศลดลง ซึง่เปนผลทําใหอัตราการใชกําลังการผลิตลดตํ่าลงประมาณรอยละ 50 ในไตรมาสแรกของรอบปบญัชปีจจบุัน 



• ผูแทนจากประเทศบราซิลไดมีการไตสวนการทุมตลาดของผลิตเสนใยเรยอนจากประเทศไทย 

• ในสวนของกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม ในปญหาเร่ืองนํ้าด่ืม บริษัทฯ ไดติดต้ังระบบเครื่องกรองนํ้าเปนจํานวน 28 เคร่ือง 

ใหกับชาวบานในจังหวัดอางทอง และเม่ือเร็วๆ น้ี บริษัทฯ ไดสรางหองสมุด Thai Kids รวมท้ังไดมีโครงการอีกมากมายสําหรับ

ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณโดยรอบของโรงงาน 

• บริษัทฯ ยังไมไดมีการปลดพนักงานออก ณ ปจจบุนั ถึงแมวาการผลิตจะลดลง แตในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯ มีแผนที่

จะลดวันทํางานลงจาก 6 วัน เหลือ 5 วันทํางาน เพ่ือใหสอดคลองกบัสถานการณในปจจุบัน 

• การรักษาระดับสินคาคงเหลือ คาดวาจะอยูในระดับปกติ ยกเวนเยือ่กระดาษท่ีบริษัทฯ ยังคงมีการสัง่ซื้อเขามาอยางตอเน่ือง 

เพ่ือรักษาประโยชนโดยรวมของบริษัทฯ  

 การเยี่ยมชมโรงงานของผูถือหุนของบริษัทฯ กําหนดเปนวันท่ี 28 มีนาคม 2552 ซึ่งขอสงวนสิทธิสําหรับผูถือหุนท่ีมีรายช่ือปรากฎอยู ณ วัน

ปดสมุดทะเบียน 

 

ประธานไดแถลงวาการประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระแลว เม่ือไมมีขอซกัถามจากผูถือหุนอีก ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุ

น ท่ีไดสละเวลามารวมประชุมในวันน้ี พรอมท้ังเรียนใหผูถือหุนทราบวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน พรอมจะทําหนาท่ีอยางเต็ม

ความสามารถ เพ่ือผลประโยชนสูงสุดแกผูถอืหุน และเพ่ือการเติบโตของบริษัทฯ 

 ประธานถามวา มีผูถือหุนจะซักถามเร่ืองอื่นใดอกีหรือไม ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซกัถามเร่ืองอื่นใดอีก ประธานจึงกลาวปดประชุม 

 

ปดประชุมเวลา 17.15 น. 

 

 

ลงชื่อ ...........................................ประธานท่ีประชุม 

       (นายวินัย  สัจเดว) 

         


