รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 16//2551
ของ
บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม
ประธานที่ประชุม
ผูเขาประชุม

: วันศุกรที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 15.00 น.
: ณ หองลอนดอน ชั้น 1 โรงแรมคอนราด (กรุงเทพฯ) ออลซีซนั่ สเพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
: นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
: ประธานแถลงจํานวนผูถือหุนทีเ่ ขาประชุม วามีผถู ือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 47 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับ
มอบฉันทะจากผูถ ือหุนจํานวน 18 ราย รวมเปน 65 ราย คิดเปน 114,322,536 หุน หรือเทากับรอยละ 56.71 ของทุนที่
ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัทฯ จึงถือวาครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ
34
และมีผถู ือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุม โดยสรุปไดดังนี้ มีผถู ือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมดจํานวน 80 ราย (มา
ประชุมดวยตนเอง 57 ราย และรับมอบฉันทะ 23 ราย) คิดเปน 119,931,276 หุน หรือเทากับรอยละ 59.49 ของทุนที่
ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัทฯ

ประธานเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถอื หุน และขอใหประธานบริษัทฯ แนะนํากรรมการ และผูบ ริหาร ที่เขารวมประชุม ดังนี้
1.
นายปูรันมาล บาจาจ
ประธานบริษัทและกรรมการ
2.
นาวินัย สัจเดว
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
ผูจัดการทั่วไป (โรงงาน CS2)
10.
นายปราโมทย พัฒนมงคล
ผูจัดการทั่วไป (ฝายบริหาร)
11.
นายสิทธิพงศ หอเลิศธรรม
ผูจัดการทั่วไป (ฝายผลิต)
12.
นายปราโมท คานเดลวาล
รองผูจัดการทั่วไป (ฝายการเงินและพาณิชย)
13.
นายดีปาค กุมาร คานเดลวาล
ผูชวยผูจัดการทั่วไป (ฝายพาณิชย)
14.
นางมยุรี ณ รังศิลป
เลขานุการบริษัท
จากนั้น ประธานไดแนะนํานายณรงค พันตาวงษ จากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทําหนาที่
รวมชี้แจงขอมูลดานการเงิน และไดแนะนํานายวีระยุทธ รอดประดิษฐ อาสาพิทักษสิทธิผูถอื หุน เปนผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เขารวม
ประชุมและประเมินคุณภาพการจัดประชุม นอกจากนี้ ยังแนะนํานางสาวณัฐธีมา พงษประเสริฐ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ไทยออดิท เดอะทรูธ
จํากัด ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ดวย
กอนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานไดขอใหคุณมยุรี ณ รังศิลป เลขานุการบริษัทชี้แจงใหทปี่ ระชุมทราบถึงขอปฏิบัติสําหรับการ
ประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตวาระการประชุม และเพือ่ ไมใหเสียเวลาอันมีคาของผูถอื หุน ทุกทานโดยไมจาํ เปน ประธานขอใหผูถอื หุน
ทําความเขาใจใหตรงกันวา ในการลงมติแตละวาระนั้น ถาไมมีผูถือหุนทานใด “ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง” ใหถือวาผูถือหุนเห็นดวยตามมติที่
นําเสนอ

หากผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขั้นตอนการนับคะแนนมีดังนี้
 กอนการลงมติใดๆ ประธานจะใหผถู ือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัย
 ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง” ในแตละวาระไดโดยใชบัตรลงคะแนนที่ไดรับ ณ ตอนลงทะเบียน
(แบงเปนสีแตกตางกันในแตละวาระ โดยไดใสรายละเอียดของบัตรลงคะแนน เชน ชื่อผูถอื หุนและจํานวนหุน) ทั้งนี้ ในการออกเสียง
ลงคะแนนใหถอื หนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง
 ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะโดยใชแบบ ก. และแบบ ข. จะไมสามารถแบงคะแนนเสียงได
 การมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใชเฉพาะกรณีที่ผูถอื หุนซึ่งอยูตางประเทศและมอบฉันทะใหคัสโตเดียนเปนผูดูแลรับฝากหุน สามารถแบง
คะแนนเสียงได
 ในแตละวาระหากผูถอื หุนไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ขอใหทานกรุณายกมือ เพือ่ ใหเจาหนาที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบรอยแลว เพือ่
นํามานับคะแนนตอไป
 ประธานจะแจงเฉพาะจํานวนคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ใหทปี่ ระชุมทราบ สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็น
ดวยในวาระนั้นๆ
จากนั้นประธานจึงเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 15/2550 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 15/2550 ซึง่ ไดจัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551
ถูกตอง ตรงตามมติของที่ประชุม ดังนั้น ที่ประชุมผูถ ือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอื หุน ครั้งที่ 15/1550 ดังกลาว ซึง่ ไดจัดสงใหผูถือ
หุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 15/2550 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง 114,322,536 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรองดวยคะแนนเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 และพิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2551
ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2551 มีรายละเอียดดังปรากฎในรายงานประจําป หัวขอ
“รายงานคณะกรรมการตอผูถือหุน” หนา 6 “สรุปการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณสําคัญ” หนา 11 และ “คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน” หนา 58
และประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ ไดจดั ทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ซึ่งไดผานการ
ตรวจสอบจากผูส อบบัญชีรับอนุญาต ภายใตหัวขอ “งบการเงิน” หนา 66 ซึ่งไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบได
จัดทํารายละเอียดไวในรายงานประจําป หนา 56
ประธานขอใหประธานบริษัทฯ สรุปรายงานผลการดําเนินงานใหที่ประชุม โดยสรุปไดดังนี้
1. สรุปผลการดําเนินของบริษัทฯ ประจําป 2551
 ตามที่ไดรายงานไวในรายงานประจําปหนา 58 หัวขอ “คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน”ปริมาณการ
ผลิตเสนใยเรยอน ผลิตได 103,197 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 9 สวนเกลือโซเดียมซัลเฟตผลิตได 80,672 ตัน เพิม่ ขึ้นรอยละ 14
 ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 9 และรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 22 แมวาคาเงินบาทจะแข็งคาขึ้นรอยละ 6 โดยยอดขายรวม
ในปนี้เทากับ 8,873 ลานบาท เมือ่ เทียบกับ 7,265 ลานบาทในปที่ผา นมา โดยยอดขายภายในประเทศลดลงรอยละ 13 เนื่องจาก

ความตองการของตลาดสงออกดายลดลง สวนปริมาณการขายสงออกเสนใยเรยอนเติบโตขึ้นรอยละ 29 ดานราคาขายเพิ่มขึ้นรอยละ
40 เมื่อเฉลีย่ ราคาขายทั้งปเพิ่มขึ้นรอยละ 12 ในทุกๆ ตลาด
 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในบริษัทรวมเพิ่มขึ้นเปน 1,017 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 947 ลานบาทในปกอน หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 7 ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทรวมมีผลประกอบการและยอดขายที่ดีขึ้น
 อยางไรก็ตาม ผลกําไรโดยรวมลดลงรอยละ 10 เปน 2,233 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 2,489 ลานบาทในปกอน สาเหตุเนือ่ งจากราคา
เสนใยเรยอนพุงสูงขึ้นอยางมากในไตรมาสแรกของปบัญฃี แตในไตรมาสถัดมากลับลดลงอยางมาก สงผลกระทบจนถึงปจจุบัน
ผลกระทบจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นและราคาสินคาสําหรับพืชผล ทําใหตนทุนพุงสูงขึ้นตาม ตนทุนขายเสนใยเรยอนตอตันเพิ่ม
สูงขึ้นรอยละ 26 เมื่อเทียบกับปกอ น ซึ่งสงผลทําใหกาํ ไรลดลง ถึงแมวา ปริมาณการสั่งซือ้ และราคาขายเพิ่มขึ้นก็ตาม
 วิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจของโลก สงผลใหความตองการสินคาถดถอย นอกจากนั้นปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว ราคาฝาย
และเสนใยโพลีเอสเตอรก็ลดลงอยางมาก
สงผลใหความตองการสงออกของสินคาสิ่งทอก็ลดลงอยางมากเชนกัน
ซึ่งทําให
อุตสาหกรรมเสนใยเรยอนตองลดกําลังการผลิตลง และสงผลตอเนื่องทําใหกําไรลดลงเชนเดียวกัน ถึงแมวาราคาวัตถุดิบจะลดลง
มาแลวก็ตาม
2. แผนกลยุทธทบี่ ริษัทฯ ตองกาวเดินตอไป
 การเปดตัวการผลิตเสนใยโมดาล ซึ่งเปนเสนใยรุน ใหมในตลาดสงออก และไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี การเดินเครื่อง
ผลิตอยางสม่ําเสมอ ทําใหไดสินคามีคุณภาพดีขึ้นและเปนการเพิ่มมูลคาใหกับเสนใย เสนใยโมดาลจะเปนสินคาที่เพิม่ รายไดใหกับ
บริษัทฯ ในอนาคตอันใกล
 สายการผลิตที่ 5 ติดตั้งเสร็จสมบูรณเมื่อเดือนกันยายน 2551 ทําใหกาํ ลังการผลิตรวมของเสนใยเรยอนเพิ่มสูงขึ้นเปน 128,000 ตัน
ตอป และกําไรที่ไดจากสายการผลิตที่ 5 จะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 3 ป
 โรงงานผลิตกาซคารบอนไดซัลไฟด ซึ่งใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบหลัก มีกําลังการผลิต 20,000 ตันตอป ติดตั้งเสร็จสมบูรณในเดือน
สิงหาคม 2551 โดยโรงงานแหงนีจ้ ะผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับปริมาณความตองการการผลิตเสนใยเรยอนของบริษัทฯ เอง และมีความ
เปนไปไดในการทําตลาดเพื่อการสงออก
 บริษัทรวมในประเทศแคนาดา คือ บริษัท เอวี แนคคาวิค อิงค ทําการแปรสภาพโรงงานผลิตเยื่อกระดาษสําหรับผลิตกระดาษ เปน
โรงงานผลิตเยือ่ กระดาษสําหรับผลิตเสนใยเรยอนไดเสร็จสมบูรณแลว เยือ่ กระดาษที่ผลิตไดจะนํามาปอนใหกับโครงการขยายกําลัง
การผลิตของบริษทั ฯ ในปนี้
 โครงการทั้งหมดที่กลาวขางตนเปนโครงการระยะยาว เนื่องจากปจจุบันสภาพเศรษฐกิจถดถอย ดังนั้นเมื่อใดที่สภาพเศรษฐกิจ
ปรับตัวดีขึ้น โครงการทั้งหลายจะชวยเสริมความแข็งแกรง เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และสรางกําไรไดเปนอยางดี
3. โครงการระหวางดําเนินการ
 สายการผลิตที่ 1 ที่ติดตั้งในป 2519 ขณะนีอ้ ยูในระหวางปรับปรุงใหทันสมัยยิ่งขึ้น คาดวาจะแลวเสร็จภายในสิ้นป 2552 และเฉพาะ
สายการผลิตนี้ จะทําใหกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 6,500 ตัน เปน 36,500 ตันตอป
 การปรับปรุงเฉพาะสวนสปนนิ่งของสายการผลิตที่ 2 ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการ คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2552
ซึ่งสายการผลิตนีถ้ ูกออกแบบใหสามารถผลิตเสนใยโมดาลเปนอีกหนึง่ ทางเลือกดวย
4. แผนกลยุทธของบริษัทฯ เพือ่ ใหฟนฝาวิกฤตเศรษฐกิจไปใหได
 บริษัทฯ พลิกวิกฤตใหเปนโอกาส โดยการเริ่มการลดตนทุนอยางจริงจังจากราคาวัตถุดิบที่ลดลงอยางมาก ชวยทําใหตนทุนคงที่
ตนทุนผันแปร และตนทุนโลจิสติกสลดลงอยางมากเชนกัน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะลดคาใชจายลงอีก เพื่อรักษา
ศักยภาพการแขงขันใหคงอยูตอ ไป
 นอกเหนือจากการปรับปรุงสายการผลิตใหทันสมัย ซึ่งรายจายฝายทุนจํานวนนี้ไดใชจายไปแลว บริษทั ฯ ยังคงดําเนินนโยบายการ
ชะลอรายจายฝายทุนรายการอื่นออกไปอีก เพื่อรักษาสภาพคลองทางการเงิน
 การลดลงของเงินทุนหมุนเวียนและสินคาคงเหลือ ยังเปนมาตรการเสริมสภาพคลองทางการเงินของบริษทั ฯ อีกทางหนึ่งดวย

 ถึงแมวาจะประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ แตบริษัทฯ ยังคงใหความสําคัญกับนโยบายดานความปลอดภัย การจัดการดาน
สิ่งแวดลอม การฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน ตลอดจนกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม และยังคงนโยบายรักษาคุณภาพ
สินคาและความพึงพอใจของลูกคาเปนลําดับแรกอีกดวย
 นอกเหนือจากการริเริ่มสรางสรรคตามที่ไดกลาวขางตนแลว บริษัทฯ มิไดคาดหวังวาเศรษฐกิจในรอบนี้จะฟนและกลับเขาสูสภาวะ
ปกติในเร็ววัน เนื่องจากสาเหตุหลักเกิดจากปจจัยภายนอกโดยเฉพาะเศรษฐกิจมหภาคยังคงอยูในภาวะที่ย่ําแย ในสถานการณ
ปจจุบันไมมีสิ่งใดบงบอกไดวา ระยะเวลาในการฟนตัวจะใชเวลาอีกนานเทาไร แตบริษัทฯ คาดการณวาอาจจะตองใชเวลาอยางนอย
1-2 ปขึ้นไป
ประธานไดใหผูถือหุนซักถามและรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน หลังจากนั้นกรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถาม สรุปไดดังนี้
 เหตุผลที่คาบําเหน็จกรรมการและคาใชจายอื่น ในรายงานประจําป หนา 37 สูงขึ้นจากปที่แลวนั้น เปนการจายคารักษาพยาบาลใหกับ
สมาชิกในครอบครัวของกรรมการทานหนึ่งที่ไดเกษียรอายุไปแลว (เปนสวนหนึ่งของคาตอบแทน)
 การที่บริษัทฯ บันทึกคาเผื่อการลดมูลคาของวัตถุดิบจํานวน 279.45 ลานบาท เนื่องจากราคาของซัลเฟอรไดลดลงอยางมาก ซึ่งเปนการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี การตัดสินใจของผูบริหารที่ซื้อซัลเฟอร ณ เวลานั้น เปนการพิจารณาอยางรอบคอบแลว ตามปจจัยตางๆ ที่
ไมเอื้ออํานวยจากสภาวะปกติของตลาด การเพิ่มราคาสินคาและความตองการที่เพิ่มขึ้น สืบเนือ่ งมาจากการขยายกําลังการผลิต ซึง่
ผูบริหารไดชี้แจงวาบริษัทฯ ไมสามารถผลักภาระของตนทุนวัตถุดิบที่สูงไปยังผูบ ริโภคได เนือ่ งจากสภาพซบเซาของตลาดในปจจุบัน และ
ผูสอบบัญชีไดอธิบายถึงตนทุนวัตถุดิบที่ซื้อในเวลานั้นเปนราคาตนทุนที่เหมาะสมกับสถานการณทางการตลาดในขณะนั้นแลว
 ทางบริษัทฯ อยากใหมองดูที่การขยายกําลังการผลิตของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นเกือบรอยละ 60 ประกอบกับการเปดดําเนินการของโรงงานผลิต
กาซคารบอนไดซัลไฟด ที่ จ.สระบุรี โดยในสวนของจํานวนผูบริหารและคาตอบแทนทีเ่ พิ่มขึ้นนั้นเปนคาตอบแทนทีส่ มเหตุสมผลเมื่อเทียบ
กับอุตสาหกรรมเดียวกัน
 การลงทุนในบริษทั เอวี เซลล อิงค และ บริษัท เอวี แนคคาวิค อิงค นั้นไมไดถูกจัดใหอยูในกลุมบริษัทรวม เนื่องจากการถือหุนของบริษัทฯ
ในบริษัทเหลานี้นอ ยกวารอยละ 20
ในระหวางการประชุมในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 5,567,740 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมดจํานวน
119,890,276 หุน หรือคิดเปนรอยละ 59.47 ของทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัทฯ
ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรือ่ งอืน่ ใด ประธานจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 และรับรอง “รายงานของคณะกรรมการตอผูถือหุน”
และอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบและอนุมตั ิดวยคะแนนเสียง
119,890,276 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับทราบและไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตกิ ารจายเงินปนผล
ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ คือ การตัดจายเงินปนผลจากกําไรที่เปนเงินสด หลังพิจารณากัน
เงินสํารองเพือ่ การดําเนินงานและการลงทุนตามความเหมาะสม
ในปนี้ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 2,233 ลานบาท ลดลงรอยละ 10.3 เมือ่ เทียบกับปกอ นจํานวน 2,489 ลานบาท อยางไรก็ตาม เมือ่ พิจารณา
จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ตลอดจนความตองการเงินทุนสําหรับการขยายกําลังการผลิตและการลงทุนในโครงการ คณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ที่ประชุมผูถอื หุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2551 ในอัตราหุนละ 1.30 บาท
คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 262.08 ลานบาท หรือรอยละ 20 ของกําไรสุทธิ (ตามวิธีราคาทุน) เงินปนผลจายดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนติ ิ

บุคคลทั้งจํานวน เนื่องจากเปนรายไดจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1779(2)/2548 โดยกําหนดจายเงินปน
ผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552
ในระหวางการประชุมในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 41,000 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมดจํานวน
119,931,276 หุน หรือคิดเปนรอยละ 59.49 ของทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัทฯ
ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรือ่ งอืน่ ใด ประธานจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2551 ในอัตราหุนละ 1.30 บาท คิดเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 262.08 ลานบาท ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 และไดมีมติอนุมัติ
ใหนายปูรันมาล บาจาจ เปนผูมอี าํ นาจในการดําเนินการจายเงินปนผลในครั้งนี้ ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานแถลงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 ซึ่งกําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ให
กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 โดย
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได” ในปนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ (1) นาย
ไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย (2) นายวินัย สัจเดว และ (3) นายปูรันมาล บาจาจ ซึ่งกรรมการดังกลาวเปนผูที่มคี วามรู ความสามารถ และ
ประสบการณอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการทั้ง 3 ทาน ดังปรากฎในรายงานประจําป หนา 39
ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรือ่ งอืน่ ใด ประธานจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้งกรรมการทีต่ องออกจากตําแหนงตามวาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขาง
มากดังตอไปนี้
1. นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งดวยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเลือกตั้งดวยคะแนนเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. นายวินัย สัจเดว
กรรมการอิสระ
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งดวยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเลือกตั้งดวยคะแนนเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. นายปูรันมาล บาจาจ
กรรมการ
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งดวยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเลือกตั้งดวยคะแนนเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานแถลงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการตรวจสอบชุดปจจุบันไดครบกําหนดวาระในวันที่ 30 มกราคม 2552 ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีบทบาทหนาที่สําคัญในการใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในดานการจัดการ การสอบทานงบการเงิน และ
การควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการทั้ง 3
ทาน ดังปรากฎในรายงานประจําป หนา 39
ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวาไมมีผูถือหุนการซักถามเรือ่ งอืน่ ใด ประธานจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเปนรายบุคคล และกําหนดคาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมเปนจํานวนครั้งละ 10,000 บาท
ดังตอไปนี้
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานกลับเขามาเปนกรรมการตรวจสอบตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้
1. นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งดวยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเลือกตั้งดวยคะแนนเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. นายวินัย สัจเดว
กรรมการตรวจสอบ
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งดวยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเลือกตั้งดวยคะแนนเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. นายรามาคานท ราทิ
กรรมการตรวจสอบ
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งดวยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเลือกตั้งดวยคะแนนเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ประธานแถลงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 36 ซึง่ กําหนดวา “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึง
กระทําตาม (5) คือ แตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชี”
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกผูสอบบัญชีจาก สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ประสิทธิภาพในการทํางาน และคาตอบแทนของผูส อบบัญชี
ประธานจึงไดนําเสนอตอทีป่ ระชุมสามัญผูถอื หุนเพือ่ อนุมัติแตงตั้งผูส อบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ดังมีรายนามตอไปนี้ (1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (2) นางสาวทิพวัลย
นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ (3) นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 จากสํานักงาน เอินสท
แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากขอบเขตหนาที่ของการ
ตรวจสอบ คุณสมบัติของผูสอบบัญชี คาตอบแทนของผูสอบบัญชี และความรูความสามารถ โดยมีคาสอบบัญชีประจําป 2552 เปนจํานวนเงิน
1,000,000 บาท (ป 2551: 1,000,000 บาท) สวนคาใชจา ยในการเดินทางจะเรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง
ดานความสัมพันธกับบริษัทฯ ผูส อบบัญชีของสํานักงานดังกลาวขางตน มิไดเปนผูบริหารหรือผูถือหุน ของบริษัทฯ แตอยางใด
ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามีผูถือหุนที่เขารวมประชุมไดสอบถามเกี่ยวกับจํานวนปที่ผูสอบ
บัญชีชุดนี้ไดเขามาทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีใหกับบริษัทฯ โดยคุณณรงค พันตาวงษ ซึ่งเปนผูสอบบัญชีชุดปจจุบันของบริษัทฯ ไดทําการชีแ้ จงตอที่

ประชุมวา ผูสอบบัญชี 2 ทานนั้นไดเขามาทําหนาที่เปนครั้งแรก ในขณะที่คุณณรงค พันตาวงษ ไดเขามาทําหนาที่เปนผูส อบบัญชีของบริษัทฯ เปนป
ที่ 2 แลว
ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฎวามีผูถือหุนที่เขารวมประชุมไดสอบถามเกี่ยวกับการซักถามเรือ่ ง
อื่นใด ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2552 ดังมีรายนามตอไปนี้ (1) นายณรงค พันตาวงษ ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (2) นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3459 หรือ (3) นางสาวศิราภรณ เอือ้ อนันตกลุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 จากสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีคาสอบบัญชีประจําป 2552 เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (ป 2551: 1,000,000 บาท) สวนคาใชจาย
ในการเดินทางจะเรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง 119,931,276 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
- เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ (ถามี)
ประธานแจงวา วาระนี้กําหนดไวเพื่อใหผูถือหุน ไดซักถามขอสงสัย หรือ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสัยตางๆ
ของผูถอื หุน (ถามี) ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรื่องอืน่ ใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา รายงานการประชุมผูถือหุน ครั้งที่ 16/2551 นี้ จะเผยแพรในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 ทานสามารถเขาไปดูไดที่ www.thairayon.com
หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และกรรมการตอบขอซักถาม โดยสรุปไดงนี้
 จากสถานการณโดยรวมของเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ไมคอยดีนัก ทําใหการดําเนินงานของบริษัท เบอรลา จิงเวย ไฟเบอร
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ กําลังเผชิญกับเวลาที่ยากลําบากในขณะนี้ อันมีผลทําใหอัตราการใชกําลังการผลิตของบริษัทฯ ตอง
ลดลงตามไปดวย
 บริษัทฯ ไมมีแผนที่จะซื้อหุน คืน ถึงแมวาสภาพคลองของหุนในตลาดจะต่ํา นอกจากนี้บริษัทฯ ก็ไมเห็นวาบริษัทฯ จะไดรับประโยชนในการ
ซื้อหุนคืนแตอยางใด
 บริษัทฯ ไมมีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ถึงแมวาจะเปนโอกาสที่ดีสาํ หรับบริษัทฯ ในขณะนี้ เนื่องดวยบริษัทฯ ตองการที่จะรักษาสัดสวน
เงินสดตอไป เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดํารงอยูไดในสถานการณที่ยากลําบากได และมีสภาพคลองทางการเงินที่ดี
 กระแสเงินสดในการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่เพิ่มขึ้น มาจากการใชจายไปในโรงงานผลิตกาซคารบอนไดซัลไฟด ที่ จ.สระบุรี
และในสายการผลิตที่ 5 บริษัทฯ ไมมีแผนในอนาคตที่จะจายเงินเพือ่ ขยายการลงทุน ยกเวนในโครงการที่กําลังดําเนินการอยูแลว
 เหตุผลที่รายไดอื่นๆ ลดลงนั้นไดอธิบายไวในรายงานประจําป หนา 59
 การที่บริษัทฯ ถือหุนในบริษัท อเล็กซานเดรีย ไฟเบอร จํากัด นอยกวารอยละ 20 ทําใหบริษัทฯ ไมรับรูผลกําไรขาดทุนจากการลงทุนใน
บริษัทนั้น โดยดูจากงบการเงินของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงตองค้ําประกันในบริษัทดังกลาวตอไป ถึงแมวาบริษัทฯ ไดลด
สัดสวนการถือหุนลงจากรอยละ 29 เปนรอยละ 14.4 โดยการค้ําประกันจะยังคงอยูจ นกวาบริษัทดังกลาวจะจายคืนเงินกูทั้งหมดใหกับ
สถาบันการเงินแหงนั้น
 แมวายอดการขายเสนใยโมดาลจะต่ํากวาที่ประมาณการไวสําหรับปที่แลว แตในปนนี้ าจะปรับตัวดีขึ้น อยางไรก็ตาม ก็ยังคงขึ้นอยูก บั
สถานการณของตลาดโลกดวยที่จะชวยสนับสนุนใหความตองการใหอยูในสภาพปกติ
 ประธานบริษัทไดกลาวเพิ่มเติมวา
• ในปนี้ ผลประกอบการของบริษัทฯ คาดวาจะไมคอยดีนัก เนื่องจากความตองการเสนใยเรยอนทีล่ ดลง ประกอบกับกําไรที่ลดลง
จากสถานการณโลกที่ถดถอย การฟนตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอนาจะปรับตัวดีขึ้นอยางนอย 1 ป หรือมากกวานั้น
• การสงออกลดลงเกือบรอยละ 38 ในไตรมาสแรกของปนี้ จากการสงออกเฉลี่ยของปที่แลว รวมทั้งความตองการในตลาดใน
ประเทศลดลง ซึง่ เปนผลทําใหอัตราการใชกําลังการผลิตลดต่ําลงประมาณรอยละ 50 ในไตรมาสแรกของรอบปบญ
ั ชีปจจุบัน

• ผูแทนจากประเทศบราซิลไดมีการไตสวนการทุมตลาดของผลิตเสนใยเรยอนจากประเทศไทย
• ในสวนของกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม ในปญหาเรื่องน้ําดื่ม บริษัทฯ ไดติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ําเปนจํานวน 28 เครื่อง
ใหกับชาวบานในจังหวัดอางทอง และเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ไดสรางหองสมุด Thai Kids รวมทั้งไดมีโครงการอีกมากมายสําหรับ
ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณโดยรอบของโรงงาน
• บริษัทฯ ยังไมไดมีการปลดพนักงานออก ณ ปจจุบนั ถึงแมวาการผลิตจะลดลง แตในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯ มีแผนที่
จะลดวันทํางานลงจาก 6 วัน เหลือ 5 วันทํางาน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
• การรักษาระดับสินคาคงเหลือ คาดวาจะอยูในระดับปกติ ยกเวนเยือ่ กระดาษที่บริษทั ฯ ยังคงมีการสัง่ ซื้อเขามาอยางตอเนือ่ ง
เพื่อรักษาประโยชนโดยรวมของบริษัทฯ
 การเยี่ยมชมโรงงานของผูถือหุนของบริษัทฯ กําหนดเปนวันที่ 28 มีนาคม 2552 ซึ่งขอสงวนสิทธิสําหรับผูถ ือหุนที่มีรายชือ่ ปรากฎอยู ณ วัน
ปดสมุดทะเบียน
ประธานไดแถลงวาการประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระแลว เมือ่ ไมมีขอซักถามจากผูถ ือหุน อีก ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุ
น ที่ไดสละเวลามารวมประชุมในวันนี้ พรอมทั้งเรียนใหผูถือหุนทราบวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน พรอมจะทําหนาที่อยางเต็ม
ความสามารถ เพื่อผลประโยชนสูงสุดแกผูถอื หุน และเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ
ประธานถามวา มีผูถือหุนจะซักถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม ปรากฎวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกลาวปดประชุม
ปดประชุมเวลา 17.15 น.
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