รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 15 ของ
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม
วันจันทรที่ 28 มกราคม 2551 เปดประชุมเวลา 15.30 น.
สถานที่ประชุม
ณ หองวไลยอลงกรณ ชั้น 2 โรงแรมพลาซาแอทธินี ถนนเพลินจิต เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม
นายวินัย สัจเดว กรรมการของบริษัทฯ ทําหนาเปนประธานในที่ประชุม
ผูเขาประชุม
ประธานแถลงจํานวนผูถือหุนทีเ่ ขาประชุม วาไดมีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 55 ราย และโดยผูรับมอบฉันทะ 18 ราย คิดเปน
114,516,797 หุนหรือ เทากับรอยละ 56.8 ของทุนทีจ่ ําหนายไดแลวของบริษัทจึงถือวาครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 34 ของ
ขอบังคับของบริษทั ฯ
ประธานเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถอื หุน และขอใหกรรมการผูจัดการ แนะนําผูบริหารที่มารวมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้
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8.
9.
และ
10.

นายปูรันมาล บาจาจ
นาวินัย สัจเดว
นางรัชนี คาจิจิ
นายประสาน กุมาร สิปานิ
นายราม โกปาล อกาวาล
นายมูเคซ จันดรา เจน
นายปราโมทย พัฒนมงคล
นายวิรัช นิตยธีรานนท
นายสิทธิพงศ หอเลิศธรรม

กรรมการผูจัดการและกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานอาวุโส, ฝายการเงินและการพาณิชย
ผูชวยรองประธาน, ฝายผลิตและพัฒนา
ผูชวยรองประธาน, ฝายพาณิชย
ผูจัดการทั่วไป, ฝายบริหาร
ผูจัดการทั่วไป, ฝายสโตรและคลังสินคา
ผูจัดการทั่วไป, ฝายผลิต

นางมยุรี ณ รังศิลป

เลขานุการบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ไดแนะนํานายณรงค พันตาวงษ จากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูส อบบัญชีของบริษัทฯ ทํา
หนาที่รวมชี้แจงขอมูลดานการเงิน และไดแนะนํานางกมลรัตน มณฑล อาสาพิทักษสิทธิผูถอื หุน เปนผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
เขารวมประชุมและประเมินคุณภาพการจัดประชุม นอกจากนี้ ยังแนะนํา นางสาวอภัสรา ลี ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ไทยออดิท
เดอะทรูธ จํากัด ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ดวย

กอนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตวาระการประชุม เพื่อ
ไมใหเสียเวลาอันมีคาของผูถอื หุนทุกทานโดยไมจําเปน ประธานขอใหผูถือหุนทําความเขาใจใหตรงกันวา ในการลงมติแตละวาระนั้น ถา
ไมมีผูถือหุนทานใด “ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง” ใหถือวาผูถอื หุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ
หากผูถือหุนทานใดคัดคานไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขั้นตอนการนับคะแนนมีดังนี้
o ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง” ในแตละวาระไดโดยใชบัตรลงคะแนนที่ไดรับ ณ ตอน
ลงทะเบียน ทัง้ นี้ ในการออกเสียงลงคะแนนใหถอื หนึง่ หุนเปนหนึ่งเสียง
o ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะโดยใชแบบ ก. และแบบ ข. จะไมสามารถแบงคะแนนเสียงได
o การมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ ใชเฉพาะกรณีทผี่ ูถือหุนซึ่งอยูตางประเทศและมอบฉันทะใหคัสโตเดียนเปนผูดแู ลรับฝากหุน
สามารถแบงคะแนนเสียงได
o ในแตละวาระหากผูถอื หุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหทานกรุณายกมือ เพื่อใหเจาหนาที่รบั ใบลงคะแนนทีก่ รอก
เรียบรอยแลว เพือ่ นํามานับคะแนนตอไป
o ประธานจะแจงเฉพาะจํานวนคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหที่ประชุมทราบ สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนน
เสียงที่เห็นดวยในวาระนั้น ๆ
จากนั้นประธานกลาวเปดการประชุม เพื่อพิจารณาดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550
วาระที่ 1
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 ซึ่งสําเนารายงาน
การประชุมฉบับดังกลาวไดจัดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนา พรอมหนังสือเชิญประชุม หลังจากนั้นประธานไดใหผูถือหุนซักถามและรับฟ
งขอเสนอแนะของผูถือหุน สรุปไดดังนี้
วาระที่ 6 – ขอคําชี้แจงเรื่องการจายคาตอบแทนจํานวน 100,000 ดอลลารสหรัฐตอป แกนายกุมาร มังกาลัม เบอรลา ประธาน
กรรมการของบริษัทฯ ประธานแถลงใหที่ประชุมทราบวา คาตอบแทนจํานวนดังกลาว เปนเงินที่จายจากการใหบริการที่ปรึกษาแกบริษัท
ฯ ซึ่งเปนการทํางานในฐานะสวนบุคคล และดวยความสามารถสวนตัว มิใชคาตอบแทนในตําแหนงประธานกรรมการ นอกจากนี้ ใน
ขอบังคับของบริษทั ขอ 14 กําหนดให กรรมการของบริษัทมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเพียงครั้งละ 25,000 บาท ดังนั้น การจายคาตอบแทน
อื่น ๆ จึงตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถอื หุนเทานัน้
เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนดังกลาว
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 14 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2550
ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา ผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2550 ไดแถลงไวในหัวขอ “รายงานคณะกรรมการตอผูถือหุน”
และ “สรุปการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณสําคัญ” ในหนังสือรายงานประจําปแลว ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน และรับฟงขอซักถามของผูถือหุน สรุปไดดังนี้
1. สรุปผลการดําเนินของบริษัทประจําป 2550 ดังนี้
o ปริมาณการผลิตเสนใยเรยอนเพิ่มขึน้ รอยละ 19 เปน 94,558 ตัน โดยสายการผลิตที่ 4 เริ่มผลิตไดในวันที่ 1 เมษายน
2550 สวนเกลือโซเดียมซัลเฟตผลิตได 70,706 ตัน
o ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 16 รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 18 แมวาเงินบาทจะแข็งคาขึ้นรอยละ 10 ก็ตาม
บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายปนี้เทากับ 7,265 ลานบาท ยอดขายภายในประเทศเติบโตขึ้นรอยละ 10.5 สวนยอดสงออก
เติบโตขึ้นรอยละ 21 ราคาขายเฉลีย่ สําหรับตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 12 สวนตลาดสงออกเพิ่มขึน้ รอยละ 24 ยอด
รายไดรวมเทากับ 8,494 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 37
o สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 947 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 619 ลานบาทในปกอน ซึ่งแสดงใหเห็นวา
บริษัทรวมมีสวนแบงกําไรและยอดขายเพิ่มขึ้น
o กําไรโดยรวมเพิ่มขึ้นเปน 2,489 ลานบาท เมือ่ เทียบกับ 1,373 ลานบาทในปกอน ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นทั้งกําไรจากการ
ดําเนินงานและกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย วัตถุดิบราคาถูกที่เก็บเปนสินคาคงเหลือ และสัญญาการสั่งซื้อ
วัตถุดิบราคาถูกที่ยังคางอยู เปนปจจัยชวยทําใหกําไรเพิ่มขึ้นอยางมาก
o อยางไรก็ตาม สถานการณในปนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ราคาวัตถุดิบไดปรับเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก ราคาวัตถุดิบ
ทีสั่งซื้อในราคาถูกไมมีเหลือในคลังสินคาอีก สัญญาการสั่งซือ้ ทีย่ ังคางอยูก ็ไมมีอกี แลว ถึงแมราคาเสนใยเรยอนจะ
ปรับตัวสูงขึ้นมาก แตกเ็ ปนปจจัยผลักดันใหลูกคาหันไปใชเสนใยทดแทน ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะทําใหสวนตางของ
กําไรลดลง
2. แผนกลยุทธทบี่ ริษัทฯ ตองกาวเดินตอไป
o สายการผลิตที่ 4 ติดตั้งเสร็จสมบูรณตามกําหนดการ คือ ในเดือนเมษายน 2550 สามารถผลิตเสนใยรุน ใหม คือ โมดาล
ซึ่งเปนสินคาระดับบนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเสนใยพิเศษชนิดนี้ จะเพิ่มความหลากหลายใหกบั สินคาของบริษทั
บริษัทมีกําลังการผลิตรวมของเสนใยเรยอนแบบธรรมดาประมาณ 110,000 ตันตอป
o การไดมาของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในแคนาดาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 จะถูกแปรสภาพเปนโรงงานผลิตเยือ่
กระดาษสําหรับเรยอน เพื่อรองรับการปอนวัตถุดบิ สําหรับสายการผลิตที่ 5 คาดวานาจะเริ่มจัดสงเยือ่ กระดาษไดใน
ไตรมาสที่สองของปนี้
o การไดมาของโรงงานผลิตเรยอนในประเทศจีน ขณะนี้เสร็จสมบูรณแลว โรงงานมีการดําเนินงานไปไดดี และเริ่ม
ดําเนินการติดตั้งสายการผลิตที่สองเพื่อลดตนทุน โดยโรงงานแหงนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปอนลูกคาในตลาดประเทศจีน
เทานั้น
o ไทยเรยอนและกลุมบริษัทไดรวมกันทําโครงการปลูกปาตนยูคาลิปตัส ในประเทศลาว และมีแผนจะสรางโรงงานผลิตเยือ่
กระดาษในอนาคต ถึงแมวาจะตองใชระยะเวลานานประมาณ 8 ป บริษัทจะไดเปรียบเรื่องตนทุนคาสินคาเนื่องจากมี
ระยะทางใกลกัน

o บริษัทเซ็นตสัญญาระยะยาวกับบมจ. วีนิไทย เพื่อซือ้ โซดาไฟ โดยใชสูตรการคํานวณราคา ทําใหเรามั่นใจวาจะมีวัตถุดิบ
ชนิดนี้รองรับกับความตองการไดรอยละ 50
ประธานไดใหผูถือหุนซักถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน หลังจากนั้นกรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถาม สรุปไดดังนี้
o ขอรายละเอียดเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องเสนใยโมดาลเมื่อเปรียบเทียบกับเสนใยเรยอน : (1) เมือ่ เปยกน้ําจะมีความแข็งแรง
มากกวา (2) เมื่อนําไปยอมสี จะใหสีที่สดใส และเงางาม (3) เมือ่ สวมใสใหความรูสึกสบายมากกวา โดยรวมแลวมีคุณสมบัติที่
ดีกวาเสนใยเรยอนธรรมดา และนิยมใชในวงการแฟชั่น
o ขอทราบพัฒนาการการผลิตเสนใยชนิดพิเศษ คือ วิสโคสพลัส / โมดาล / และ เอ็กซเซล : เนื่องจากบริษัทฯ สามารถผลิตวิส
โคสพลัส และโมดาลได สวนเสนใยเอ็กซเซล ความตองการในประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใตมีนอยมาก จึงไมคุมคาที่จะ
ผลิตเพื่อขาย
o ราคาเสนใยเรยอนปรับตัวสูงขึ้นในชวงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ มีกําลังการผลิตเพิ่มจากสายการผลิตที่ 4 สงผลทํา
ใหผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น
o คําสั่งซื้อคงคางสําหรับวัตถุดิบในราคาถูก เปนอีกปจจัยเสริมทําใหตนทุนการผลิตต่ํามาก
o ตั้งแตเดือนธันวาคม 2550 เปนตนไป สถานการณไดเปลี่ยนแปลงไป โดยวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และลูกคาเริ่มหันไปใชเสนใยทดแทนมากขึน้
เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานดังกลาว

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรบั รองและอนุมัติรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2550 ตามที่ไดแถลงไวในหัวขอ “รายงาน
จากคณะกรรมการถึงผูถือหุน” ในรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนแลว
พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรองแลว สําหรับรอบปบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
ประธานไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา สําเนางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
รายละเอียดปรากฎในหนังสือรายงานประจําปภายใตหัวขอ "งบการเงิน" หนา 60 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดใหความเห็นวาถูกตอง
ครบถวน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยไมมีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา และแสดงความเห็นไวในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนผานการพิจารณาจากคณะกรรมการแลว เห็นวาถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ
วาระที่ 3

ประธานไดใหผูถือหุนซักถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน หลังจากนั้นกรรมการผูจัดการไดตอบขอซักถาม สรุปไดดังนี้
o ไมมีการตั้งสํารองสินคาลาสมัย : ผูสอบบัญชีของบริษัท คุณณรงค พันตาวงษ ชี้แจงวา เมื่อตรวจสอบโดยการตรวจนับจริง
พบวาความเปนไปไดที่มูลคาของสินคาคงเหลือลาสมัยมีโอกาสนอยมาก
และมีผลกระทบเปนจํานวนเงินเพียงเล็กนอย
เนื่องจากสินคามีกําไรขั้นตนสูง
o กรรมการผูจัดการไดใหคําอธิบายเพิ่มเติมวา ในปนี้อาจมีการตั้งสํารองสินคาคงเหลือลาสมัย เนื่องจากการทุบทําลาย
สายการผลิตที่ 1 อาจทําใหสินคาคงเหลือบางชนิด เชน ชิ้นสวนบางอยางไมสามารถนํามาใชไดอีกตอไป แตเปนจํานวนเงิน
เพียงเล็กนอยเทานั้น

o คาชดเชยการสงออก คือ เปนมาตรการทางภาษีที่ชวยเหลือผูสงออกโดยกระทรวงการคลัง ปจจุบันอัตราคาชดเชยเทากับรอย
ละ 1.88 ของราคา เอฟ.โอ.บี.
เมื่อไมมีผูซักถาม ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ดังกลาว
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรอง
จากผูสอบบัญชีของบริษทั สําหรับรอบปบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ดังกลาว
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินปนผล
ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลจากกําไรที่เปนเงินสด หลังพิจารณากันเงินสํารองเพื่อการดําเนินงาน
และการลงทุนตามสัดสวนที่เหมาะสม ในปนี้ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 2,489 ลานบาท ซึ่งรวมสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวน
ไดเสียจํานวน 947 ลานบาท เมือ่ พิจารณาถึงความตองการเงินทุนสําหรับการขยายกําลังการผลิต ตลอดจนการลงทุนในโครงการใหม ๆ
ที่จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการเสนอใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.60 บาท สําหรับป 2550 เปนจํานวนเงินรวม 322.56 ลานบาท
โดยเงินปนผลจํานวนดังกลาว ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1779(2)/2548 และกําหนดจายเงินปน
ผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551
ประธานไดใหผูถือหุนซักถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน สรุปดังนี้
o มีวิธีการบริหารจัดการเงินสดจํานวนมากอยางไร ทําไมไมจายเงินปนผลมากขึ้น
ซึ่งกรรมการผูจัดการไดอธิบายความคืบหนาของโครงการตาง ๆ สรุปดังนี้
1. โครงการที่กําลังดําเนินการอยู
o สายการผลิตที่ 5 จะติดตั้งเสร็จสมบูรณในเดือนมีนาคม ศกนี้ หลังจากติดตั้งอุปกรณสนับสนุนการผลิตเสร็จสิ้น จึงจะเริ่ม
ผลิตเชิงพาณิชยในเดือนกรกฎาคม 2551 ซึง่ มีกําหนดการพรอมๆ กับการติดตั้งอุปกรณแทนที่สายการผลิตที่ 1
o การกอสรางโรงงานผลิตกาซคารบอนไดซัลไฟดแหงใหมที่สระบุรี โดยใชกาซธรรมชาติเปนเทคโนโลยีการผลิต คาดวาจะ
แลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2551 นี้ จะชวยใหบริษัทฯ ลดตนทุนการนําเขาวัตถุดิบชนิดนี้จากตางประเทศไดเพื่อเปน
วัตถุดิบปอนสายการผลิตที่ 4 โดยยังคงตองมีรายจายฝายทุนตอไป
o สายการผลิตที่ 1 ซึ่งใหบริการตั้งแตป 2519 จะถูกทุบทิ้ง และแทนที่ดวยสายการผลิตใหม ซึ่งจะเสร็จสมบูรณในปลาย
เดือนกรกฎาคม 2551 โดยสามารถผลิตเพิ่มขึ้นอีกวันละ 30 ตัน
2. โครงการในอนาคต
o ถึงแมบริษัทจะมีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษในประเทศแคนนาดาถึง 2 แหง และมีสญ
ั ญาซื้อเยือ่ กระดาษระยะยาวกับบริษัท
ในประเทศแอฟริกาใตก็ตาม แตไทยเรยอนยังมีความตองการเยื่อกระดาษเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับการเพิ่มกําลังการผลิต
ดังนั้น เพื่อรักษาระดับความสามารถในการทํากําไรตอไป บริษัทตองเผชิญกับความทาทายในการจัดหาเยื่อกระดาษ

ขณะนีบ้ ริษัทกําลังศึกษาความเปนไปไดของการซือ้ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษเพิ่มเติม ซึง่ จําเปนตองใชเงินลงทุนประมาณ
100 – 150 ลานดอลลารสหรัฐ
o โครงการทั้ง 2 ขางตนจะตองใชเงินลงทุนประมาณ 3,700 ลานบาท
o หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผูถอื หุน บริษทั มีภาระตองจายเงินปนผลและภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวนรวม 600
ลานบาท
o จากการเพิ่มกําลังการผลิต ทําใหบริษทั จําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นอีก 600 ลานบาท
ผูถือหุนไดใหคําแนะนําวา บริษัทควรจายเปนหุนปนผลแทนการจายเปนเงินปนผล และควรศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบทางภาษี เพื่อ
ประเมินวาแบบใดจะมีประโยชนสงู สุดแกผถู ือหุน ซึง่ เมื่อสองปกอนจากคําแนะนําของผูถือหุน บริษัทไดดําเนินการแตกพารจาก 10 บาท
เปน 1 บาท ทําใหเพิ่มสภาพคลองของการซือ้ ขายหลักทรัพยดีขึ้น
ประธานไดนอมรับคําแนะนําของผูถ ือหุน และแจงใหเลขานุการบริษทั นําเสนอเรือ่ งดังกลาวใหที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป
เมื่อไมมีผูซักถามอยางใดอีก ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปนผล
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจัดสรรเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.60 บาท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 30 กันยายน 2550 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
โดยจัดสรรเงินจํานวน 322.56 ลานบาทจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร โดยเงินปนผลจํานวนดังกลาวไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1779(2)/2548 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551
และยังมีมติอนุมัติให นายปูรันมาล บาจาจ กรรมการผูจัดการ เปนผูมีอํานาจเต็มในการดําเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถอื
หุนตอไป
วาระที่ 5พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนทีอ่ อกตามวาระ
ประธานแถลงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 กําหนดใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จะตองออกตามวาระในการประชุมผูถือหุนทุกคราว แตมีสิทธิที่จะไดรับเลือกใหเขามาเปนกรรมการของบริษัทฯ ไดอีก สําหรับกรรมการ
ที่ตองออกตามวาระในปนี้ มีดังนี้คอื (1) นางรัชนี คาจิจิ (2) นายรามาคานท ราทิ (3) นางนีรจา เบอรลา และ (4) นายกุมาร มังกาลัม
เบอรลา ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ และขั้นตอนการแตงตั้งกรรมการปรากฎอยูในรายงานประจําปตามสิ่งที่สงมาดวย
ประธานไดใหผูถือหุนซักถาม รับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน และกรรมการตอบขอซักถามโดยสรุปดังนี้
• การเขารวมประชุมของกรรมการ : ถึงแมกรรมการทีม่ ีถิ่นที่อยูในตางประเทศบางทานไมไดเขารวมประชุมดวยตัวเอง แตไดให
คําแนะนําผานทางชองทางอื่น เชน โทรศัพท อีเมล และการประชุมทางไกลผานวีดีโอคอนเฟอรเรนซ ซึ่งหมายความวา แมวา
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุมดวยตนเอง แตทานทุมเททํางาน โดยใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกบริษัทไดตลอดเวลา เมื่อ
เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอืน่ ที่มีจํานวนกรรมการหลายทานและเขารวมประชุมกรรมการทุกครั้ง ในขณะทีก่ รรมการ
ของไทยเรยอนทุม เททํางานหนักและมีคาเบี้ยประชุมจํานวนนอยมาก

เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลทั้ง 4 ทานตามที่ไดกลาวขางตน กลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทใหกรรมการทั้ง 4 ทาน คือ (1) นางรัชนี คาจิจิ (2) นายรามาคานท ราทิ (3) นาง
นีรจา เบอรลา และ (4) นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษทั ฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ประธานแถลงใหที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษทั ขอ 36 กําหนดกิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําป พึงกระทําตาม (5) แตงตั้งผูสอบ
บัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี เมื่อพิจารณาจากความรูความสามารถ คุณวุฒิ ประสิทธิภาพในการทํางาน คาตอบแทน และการเปนที่
ยอมรับในวงการธุรกิจ คณะกรรมการเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง (1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315
หรือ (2) นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ (3) นางสาวศิราภรณ เอือ้ อนันตกลุ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3844 แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีคาตอบแทนผูส อบ
บัญชีประจําปเปนจํานวน 1,000,000 บาท (ป พ.ศ. 2550: จํานวน 981,067 บาท) สวนคาใชจายในการเดินทางและคาใชจายอื่นจะเรียก
เก็บตามจํานวนที่จายจริง ดานความสัมพันธกับบริษัทฯ ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนของสํานักงานแหงนี้ มิไดเปนผูบริหารหรือผูถือหุน
ของบริษัทฯ
ประธานไดใหผูถือหุนซักถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน
เมื่อไมมีผูซักถาม ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ดังกลาว
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้ง (1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (2)
นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3459 หรือ (3) นางสาวศิราภรณ เอือ้ อนันตกุล ผูสอบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 3844 แหงบริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมี
คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําปเปนจํานวน 1,000,000 บาท สวนคาใชจายในการเดินทางและคาใชจายอื่นจะเรียกเก็บตาม
จํานวนทีจ่ ายจริง
วาระที่ 7 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถามี)
ประธานแจงวา วาระนี้กําหนดไวเพื่อใหผูถือหุน ไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพื่อใหกรรมการบริษัทไดชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ ของผูถอื หุน
(ถามี) ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรือ่ งอืน่ ใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไมมีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา รายงานการประชุมผูถือหุน ครั้งที่ 15 นี้ จะจัดทําใหเสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และจะ
เผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และกรรมการตอบขอซักถามโดยสรุปดังนี้
o ตนทุนของเยื่อกระดาษเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายเรยอน : อยูระหวาง 55-60%
o สถานภาพของบริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภณ
ั ฑ จํากัด : ยังดํารงสภาพเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ อยู ถึงแมจะโอน
กิจการและธุรกิจใหกับบริษัท อดิตยาเบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด แลวก็ตาม โดยบริษัทดังกลาวมีกิจกรรมทางธุรกิจ
ไมมากนัก มีเพียงการลงทุนเพียงเล็กนอย
o แนวโนมราคาเสนใยเรยอนในอีก 2 ปขางหนา : (1) เมือ่ ใดก็ตามที่ราคาเสนใยเรยอนปรับเพิ่มสูงขึ้น ลูกคาจะหันไปใชเสนใย
อื่นทดแทน ตามกลไกของตลาด ราคาเสนใยก็จะปรับลดลงตาม เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันกับเสนใยทดแทน เชน
ผาย โพลีเอสเตอร เปนตน (2) จากสถานการณโลกรอน ทําใหความนิยมเสนใยธรรมชาติมีมากขึ้น เมือ่ สวมใสจะใหความรูสึก
สบายกวาเสนใยที่สังเคราะหจากน้ํามัน จึงเปนปจจัยกระตุนความตองการของตลาด และสงผลทําใหราคาขายสามารถปรับ
สูงขึ้นได
o ความสามารถในการแขงขันเมือ่ เปรียบเทียบกับผูผลิตรายอื่น (1) ตนทุนการผลิตถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผูผลิตในแถบยุโรป
และเมือ่ เปรียบเทียบกับผูผลิตในประเทศจีน สินคาของเราดีกวาในดานคุณภาพ การใหบริการ และความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ (2) เนือ่ งจากเรามีทีมงานการตลาดรวมกันในระดับกลุมอุตสาหกรรม มีสํานักงานในหลายประเทศทั่วโลก เชน ตุรกี
บราซิล สหรัฐอเมริกา และจีน เปนตน เพือ่ สรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา การบริการที่ดีกวา รวดเร็วกวา และมีขอ มูลทาง
การตลาดที่แมนยํา (3) การควบคุมตนทุนซัพพลายเชนแบบเบ็ดเสร็จ นั่นคือ กลุมเบอรลายังมีวัตถุดิบหลักเปนของตัวเอง คือ
ก) เยือ่ ประดาษ มีโรงงานผลิตเยือ่ กระดาษ 2 แหงในประเทศแคนาดา และโครงการปลูกปาตนยูคาลิปตัสในประเทศลาว ข)
โซดาไฟ – โดยการลงทุนในบริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด ค) กาซคารบอนไดซัลไฟด ปจจุบันมี
โรงงานผลิตอยูทจี่ ังหวัดอางทอง และโรงงานแหงใหมที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งจะแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2551 ง) สามารถเพิ่ม
กําลังการผลิตที่โรงงานเดิม จ) เปนบริษัทที่อยูในกลุมอุตสาหรรมเบอรลา ซึ่งมีโรงงานปนดายจํานวน 5 แหงตั้งอยูในหลาย
ประเทศ และ ฉ) มีตราสินคาเดียวกันและสงเสริมการขายรวมกัน
o ผลประกอบการของบริษัทรวมเปนอยางไร : ความสามารถในการทํากําไรเฉลี่ยประมาณรอยละ53 ซึ่งสูงกวาปที่ผา นมา
โดยเฉพาะบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด
o สายการผลิตที่ 1 จะทุบทําลายเมือ่ ไร : ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2551 หลังจากสายการผลิตที่ 5 ติดตั้งเสร็จแลว
o ผลประกอบการของผูถอื หุนใหญเปนอยางไร : บริษัทฯไมมีขอมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของผูถอื หุนใหญ
o ผลกระทบการภาวะซับไพรม : บริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบโดยตรง แตไดรับผลกระทบในทางออม คือ การที่เงินบาทแข็งคาขึ้น
ความตองการของลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกาลดลง ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น เนือ่ งจากกําลังการผลิตสวนเพิ่มเปน
การขายเพื่อการสงออกในสกุลเงินดอลลารสหรัฐทั้งหมด
o คณะกรรมการไดเตือนผูถอื หุนใหความสําคัญกับปจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการดานสิ่งแวดลอม และความเสี่ยง
ของประเทศลูกคา บริษัทฯ ไดจัดตั้งทีมงานซีเอสอาร เพื่อดูแลและรับผิดชอบงานดานชุมชนสัมพันธ ตลอดจนสานสัมพันธที่ดี
กับชุมชนรอบโรงงานและผูมสี วนไดเสียทุกกลุม
o วันเยี่ยมชมโรงงาน : กําหนดขึ้นในวันเสารที่ 29 มีนาคม 2551 เปนวันเขาเยีย่ มชม โดยใหสิทธิเฉพาะผูถ ือหุนที่มีชอื่ ในทะเบียน
ผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนเทานั้น
ประธานไดแถลงวาการประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระแลว เมื่อไมมีขอ ซักถามจากผูถ ือหุน อีก ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือ
หุนที่ไดสละเวลามารวมประชุม พรอมทั้งเรียนใหผูถอื หุนทราบวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน พรอมจะทําหนาที่อยาง
เต็มความสามารถ เพื่อผลประโยชนสูงสุดแกผูถอื หุน และเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท

ประธานยังกลาวเสริมอีกวา การดําเนินงานของบริษัทยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารจัดการ ซึ่งเปนแนวทางที่บริษัทยึดถือในการ
ดําเนินการมาตลอด ทั้งนีเ้ พื่อเพิ่มความมั่งคั่งทางการเงินแกผถู ือหุน เพื่อผลประโยชนสูงสุดและสัมพันธภาพที่ดีแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
อันไดแก พนักงาน ลูกคา คูคา และสังคมสวนรวมในฐานะองคกรที่ตอ งรับผิดชอบตอสังคมตลอดไป
หากผูถือหุนมีขอ สงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถติดตอไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ ตลอดเวลา
ปดประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ

.ประธานที่ประชุม
(นายวินัย สัจเดว)

