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บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 
ของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

 

วันท่ีประชุม : วันอังคารท่ี 30 กรกฎาคม 2562 

สถานที่ประชุม : ณ ห้องสุขุมวิท 2 ช้ัน 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ประธานท่ีประชุม : นายบีร์ กาปูร์  กรรมการบริษัท  

เลขานุการที่ประชุม : นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์  เลขานุการบริษัท 

เร่ิมประชุมเวลา : 14.00 น. 

 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2562 (AGM 2019) ของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นอกจากน้ี ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ี

จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการอพยพออกจากสถานท่ีจัดประชุมในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินสําหรับผู้เข้าร่วม

ประชุมท้ังหมด 

หลังจากการการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสร็จสิ้น นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า มีผู้ถือ

หุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 119 ราย และผู้รับมอบฉันทะซ่ึงได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจํานวน 110 ราย รวมเป็น 

229 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 125,689,048 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.34 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว 

และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมจํานวน 29,812,691 หุ้น ดังน้ันมีจํานวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

ท้ังหมด 150 ราย และผู้รับมอบฉันทะซ่ึงได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท้ังหมด 154  ราย รวมเป็น 304 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น

ท้ังหมด 155,501,739 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.13 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 

อน่ึง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ท้ังนี้ 

หากไม่ปรากฏว่ามีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้น

คนหนึ่ง ซ่ึงได้เข้าร่วม ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ท้ังนี้ เนื่องจากนายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า ประธานกรรมการไม่

สามารถเข้าร่วมการประชุม และปัจจุบัน บริษัทฯ มิได้มีผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ จึงเรียนเสนอท่ีประชุมให้เลือก

ผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ในท่ีประชุม ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ซ่ึงต่อมา นายวินัย สัจเดว ผู้ถือหุ้น ขอเสนอช่ือ นายบีร์ กาปูร์  ผู้รับ

มอบฉันทะ เป็นประธานในท่ีประชุม หลังจากน้ัน ท่ีประชุมได้แต่งต้ัง นายบีร์ กาปูร์ เป็นประธานท่ีประชุม  

หลังจากนั้น นายบีร์ กาปูร์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมและเร่ิมต้นการประชุม  
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ประธานท่ีประชุมได้แนะนํากรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

1. นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายดิลิป ซิงห์ กอร์ กรรมการ 

3. นายบีร์ กาปูร์ กรรมการ / ประธานบริหารกลุ่ม 

4. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ (ธุรกิจเส้นใย) 

รายช่ือกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้ 

1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า ประธานกรรมการบริษัท 

2. นางราชาสรี เบอร์ล่า กรรมการ 

3. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายประบู นาเรนท์ มาตู้ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

จากนั้นประธานได้แนะนําทีมผู้บริหารต่อท่ีประชุม ดังน้ี  

1. นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท 

2. นายปราโมท คานเดลวาล รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 

3. นายปณิธาน ศรียางค์ ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)  

4.  นายมาเฮนดรา กาเนอริวาล รองผู้จัดการท่ัวไป (ฝ่ายพาณิชย์) 

5. นางสาวเมธาวี ต้ังธรรมจิตร ผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด) 

6. นางประนอม ตระกูลทิพย์ รองผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชี) 

7. นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท 

 

ประธานท่ีประชุมซ่ึงมีข้อจํากัดในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะใน

การเข้าร่วมประชุม จึงขออนุญาตต่อท่ีประชุมดําเนินการประชุมครั้งนี้เป็นภาษาไทย และเป็นประโยชน์สําหรับผู้ถือหุ้นและ

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  ท่ีส่วนใหญ่ส่ือสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก   จึงขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท 

เพ่ือช่วยประธานท่ีประชุมดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทย 

หลังจากนั้น  นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์  เลขานุการบริษัท ได้แนะนํา นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม และ นางสาวสิรินาถ เจริญสุข 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  ซ่ึงเข้าร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงข้อมูลด้านการเงิน และนายกันต์ธร ไทยวานิช นัก

กฎหมายอิสระ ได้เข้าร่วมการประชุมคร้ังนี้เพ่ือสังเกตการณ์  

ประธานท่ีประชุม แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การนับคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นท่ีได้แสดงความ

ประสงค์ลงคะแนนในวาระท่ีเก่ียวข้องซ่ึงได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้กับบริษัทฯ 

ท้ังน้ี ประธานท่ีประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริต

คอรัปช่ัน ท่ีครอบคลุมกระบวนการทํางานท้ังหมด เพ่ือให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนในบริษัทฯ มีความเข้าใจท่ีดีเก่ียวกับนโยบาย

การต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการกําหนดวิธีการและแนวทางปฏิบติัของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทยเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ท้ังน้ี เพ่ือให้ม่ันใจว่าการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบร่ืนตามกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง นางสุวรรณา 

เฉลิมวัฒน์ ขอเรียนให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันอังคารท่ี 30 

กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 น. หนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น โดยกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 คือวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 เพ่ือดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2561 

วาระท่ี 2  พิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562  

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุด

วันท่ี 31 มีนาคม 2562 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562   

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี  

วาระท่ี 7 พิจารณาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เพ่ือให้สอดคล้องตามบทบัญญัติ

มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535  

วาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

และได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามใดๆ ขอให้ซักถามให้ตรงประเด็นกับวาระท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน หาก

ท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อบริษัทฯ มีความยินดีท่ีจะตอบข้อซักถามต่าง ๆ หลังจากเสร็จสิ้นในทุกวาระ

แล้ว และเพ่ือประโยชน์ของทุกท่าน ขอให้แจ้งช่ือนามสกุล พร้อมท้ังระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ให้ชัดเจน ท้ังนี้เพ่ือความถูกต้องในการบันทึกการประชุม 

ก่อนเร่ิมอภิปรายตามวาระการประชุม นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ได้ช้ีแจงข้อปฏิบัติสําหรับการประชุมผู้ถือ

หุ้น ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 

1.  การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมโดยวิธีเปิดเผย โดยจํานวนหุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ

ฉันทะแต่ละรายสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย หรือ “งดออกเสียง” เต็มตามคะแนน

เสียงท่ีตนมีได้เท่าน้ัน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นของตนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีของ custodian  

2.  ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น 

3.  บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและวาระย่อย จะแยกออกจากกัน เม่ือทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียง

แล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวมและแจ้งผลการนับคะแนน  
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4.  การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระท่ี 5 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการเลือกต้ังกรรมการ เพ่ือความสะดวก เจ้าหน้าท่ี

จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้เข้าร่วมประชุมท่ี “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพ่ือนําไปนับคะแนน คะแนนเสียงท่ี

เหลือจะนับเป็นคะแนนท่ี “เห็นด้วย” ส่วนบัตรลงคะแนน “เห็นด้วย” จะถูกรวบรวมท้ังหมดภายหลังปิดการประชุม 

5.  สําหรับวาระท่ี 5 ซ่ึงเก่ียวข้องกับการเลือกต้ังกรรมการ เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบไม่ว่าจะลงคะแนนเสียง 

“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพ่ือเลือกต้ังกรรมการแต่ละคน ดังน้ันผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้อง

ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีระบุอย่างชัดเจนทั้งท่ี “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพ่ือนับคะแนน 

6.  สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นนั้น ผล

คะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัทแล้ว  

7.  การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามท่ีได้แจ้งให้ทราบ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ 

8.  บัตรลงคะแนนเสียงในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย 

8.1 บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง ยกเว้น กรณีของผู้รับมอบฉันทะท่ีเป็น Custodian ท่ี

สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มากน้อย

เพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้ 

8.2  บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ท่ีไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียง 

“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 

8.3  บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือกํากับ 

8.4  บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงกับวาระท่ีมีการลงคะแนน 

9.  บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง  

10.  เม่ือรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงผลคะแนนเสียงท้ังหมดของวาระนั้น ๆ ท่ีหน้าจอของห้องประชุม และจะแจ้ง

สรุปมติของวาระนั้นเป็นลําดับต่อไป  

11.  อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ อาจจะขอให้ท่ีประชุมดําเนินการพิจารณาใน

วาระถัดไปก่อน เพ่ือให้การประชุมดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้

แจ้งให้ท่ีประชุมทราบผลการนับคะแนนในวาระน้ันเป็นลําดับต่อไป  

12. จํานวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน  เนื่องด้วยอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออก

จากท่ีประชุมหรือเข้ามาเพ่ิมเติม 

 

หลังจากนั้น ประธานท่ีประชุม ได้ดําเนินการประชุมตามวาระ โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการ

ประชุมเป็นภาษาไทยในวาระท่ี 1 
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วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2561 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงจัดทําข้ึนเม่ือวันท่ี 

21 กันยายน 2561 ตามท่ีปรากฏในหน้า 11-27 ของหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมในคร้ังน้ีแล้ว ดังปรากฎในสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1  

วาระน้ีจําต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด                                                              

ประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเก่ียวกับข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องในรายงานการประชุม ประเด็น

หรือความเห็นของผู้ถือหุ้นบางราย สรุปได้ดังน้ี  

1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ - ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 

1.1 บริษัทฯ ควรมีการวางแผนและการจัดการวัน เวลา และสถานท่ีประชุมผู้ถือหุ้นซ่ึงจัดขึ้นปีละครั้ง เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมี

ส่วนร่วมในการพิจารณาในท่ีประชุม 

1.2 ในกรณีท่ีประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและหากไม่มีรองประธานกรรมการ ประธานในท่ีประชุมควรเป็นผู้ถือหุ้น

ท่ีเข้าร่วมประชุมและไม่ได้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และยังให้คําแนะนําให้มีการแต่งต้ังรองประธานกรรมการในบริษัทฯ 

เพ่ือให้รองประธานกรรมการสามารถทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมในกรณท่ีีไม่มีประธาน นอกจากนี้ยังให้

ความเห็นว่าเลขานุการบริษัทควรแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมลงมติรับรองการแต่งตั้งประธานท่ีประชุมและไม่มีผู้ใด

คัดค้าน 

1.3 เขายังได้ขอบคุณผู้บริหารท่ีให้ผู้ถือหุ้นเย่ียมชมโรงงานและให้คําแนะนําแก่ผู้บริหารในการเข้าร่วมกิจกรรม CSR เพ่ือ

กระชับความสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงงาน 

2) นายบาซันต์ ดูการ์ – ผู้ถือหุ้น ให้คําแนะนําถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการและการใช้ธีมสีเขียวในการทํา

รายงานทางการเงิน 

 นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร – ผู้รับมอบฉันทะและนักกฎหมายอิสระ ช้ีแจงว่าผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิ

ได้รับเลือกต้ังเป็นประธานในที่ประชุม 

 

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธาน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระวาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 

เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2561 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือ

ขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานับคะแนนต่อไป 
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นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพ่ิมขึ้นอีก 68 ราย คิดเป็นจํานวน 

29,808,954 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้นท้ังหมด 155,498,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.1319 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ท้ังหมดของบริษัทฯ 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงจัดทําข้ึนเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 

2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้   

 เห็นด้วย 155,497,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

 ไม่เห็นด้วย  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 

 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

หลังจากนั้น ประธานท่ีประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 

2 

 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ได้ปรากฎ

ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ในหน้าท่ี 8-13 และในหัวข้ออ่ืนของรายงานประจําปี ซ่ึงได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2  

ประธานท่ีประชุม ขอให้นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท นําเสนอผลการดําเนินงานและจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562  

นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท นําเสนอผลการดําเนินงานและสรุปจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

31 มีนาคม 2562 ต่อท่ีประชุม สรุปได้ดังนี้ 

1. จุดเด่นท่ีสําคัญของการดําเนินงานและความสําเร็จในระหว่างปี 

 ประสบความสําเร็จในมาตรฐานระดับโลกในการปล่อยซัลเฟอร์สู่อากาศต่อตันของเส้นใยเทียบเท่ากับมาตรฐานยุโรป 

 ประสบความสําเร็จในการปรับปรุงอัตราส่วนการบริโภคและคุณภาพอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทฯ ยังเป็นทางเลือกท่ี

ลูกค้าต้องการสําหรับเส้นใยคุณภาพระดับพรีเม่ียมในตลาดต่างประเทศ 

 ได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยและการจัดการด้านสุขภาพสําหรับโรงงานท่ีจังหวัดอ่างทอง โดยอธิบดีกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน และรางวัลอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ติดต่อกันเป็นปีท่ี 5 สําหรับโรงงาน CS2 ท่ีจังหวัดสระบุรี โดย

กระทรวงแรงงาน 

 สัดส่วนยอดขายเส้นใยพิเศษท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นร้อบละ 30 จากร้อยละ 28 ในปีท่ีผ่านมา 

 รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 6 ในปี 2562 เป็น 9,383 ล้านบาท เนื่องจากราคาเส้นใยเรยอนลดลง 
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 กําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียลดลงจํานวน 133 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 เน่ืองจากผลกําไรของ

บริษัทร่วมลดลง 

 กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงร้อยละ 50 เป็น 410 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจากราคาขายเส้นใยเร

ยอนท่ีลดลงและกําไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสียลดลงร้อยละ 26 

 บริษัทฯ ยังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงครอบคลุมถึงสุขภาพ การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 

สังคม ความย่ังยืน และอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ของชุมชนท่ีอาศัยอยู่รอบโรงงาน 

2. อุตสาหกรรมแฟช่ันกําลังก้าวไปสู่เส้นใยที่มีความย่ังยืน เส้นใยเรยอนอยู่ในตําแหน่งท่ีดีท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต้องการ

เช่นน้ันด้วยการรับรองท่ีเป็นธรรมชาติ บริษัทฯ เช่ือม่ันในการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนและมีบทบาทความเป็นผู้นําโดยมี

ความสําเร็จดังต่อไปนี้ 

 ประสบความสําเร็จในมาตรฐานระดับโลกในการปล่อยซัลเฟอร์สู่อากาศต่อตันของเส้นใยเทียบเท่ากับมาตรฐานยุโรป 

 การรับรองจาก FSC (Forest stewardship Council) สําหรับเส้นใยของบริษัทฯ ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2561 

 เป็นไปตามบรรทัดฐานของ EU BAT (เทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุดในยุโรป) สําหรับการใช้สารเคมีท้ังหมด 

 การใช้ไอน้ําซ่ึงส่วนใหญ่ผลิตจากก๊าซเสีย ซ่ึงส่งผลให้การปล่อย GHG ลดลง 

 ดัชนี Higg (เกณฑ์ในการวัดสภาพแวดล้อมในโรงงาน) สําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการ 

 การศึกษา LCA (การวิดคราะห์วัฏจักรชีวิต) เสร็จสมบูรณ์สําหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  

3. แนวโน้มตลาดโลกสําหรับธุรกิจเส้นใยเรยอน 

 กําลังการผลิตส่วนเกินของเส้นใยเรยอนท่ีมีเกือบร้อยละ 25 สําหรับปี 2561 เนื่องจากกําลังการผลิตท่ีเพ่ิมเข้ามาใน

เอเซีย แนวโน้มคาดว่ายังคงมีอย่างต่อเน่ืองในปี 2562-2564 

 เน่ืองจากกําลังการผลิตส่วนเกิน ทําให้ราคาระหว่างประเทศของเส้นใยเรยอนลดลงอย่างมาก ล่าสุดราคา เส้นใยเร

ยอนลดลงร้อยละ 23 ในเดือนกรกฎาคม 2562 ตํ่ากว่าปีท่ีแล้ว 

 สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ นําไปสู่การหยุดชะงักทางการค้าและทําให้การทํากําไรในตลาดเส้นใยเรยอน

ลดลง 

 ในระยะยาว เส้นใยเรยอนยังคงเป็นเส้นใยท่ีเติบโตเร็วท่ีสุด คาดว่าราคาจะถูกกดดันในระยะส้ันถึงปานกลาง 

4. ความท้าทายของบริษัทฯ 

 แรงกดดันจากการลดลงของราคาเส้นใยท่ัวโลก 

 แรงกดดันจากสภาพแวดล้อมเพ่ิมขึ้นและการลงทุนท่ีสําคัญในการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 ต้นทุนการดําเนินงานท่ีสูงข้ึนในประเทศไทย ท้ังด้านกําลังคนและพลังงาน 

 การพ่ึงพาตลาดส่งออกที่มีการแข่งขันสูง ผลกระทบจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้น และตลาดภายในประเทศท่ีหดตัวลง

อย่างมาก 

 ไม่สามารถขยายพ้ืนท่ีในท่ีตั้งปัจจุบัน เนื่องจากข้อจํากัดด้านพ้ืนท่ีและความเข้มงวดด้านกฎระเบียบ (กฎหมายผัง

เมือง ความเข้มงวดในการการปล่อยน้ําเสีย เป็นต้น) 
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5. การขับเคล่ือนไปข้างหน้าเพ่ือลดความท้าทาย 

 เน้นการเพ่ิมยอดขายเส้นใยพิเศษ 

 เน้นประสิทธิภาพด้านการดําเนินงานตและผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 

 การขับเคลื่อนในโครงการเพ่ือความย่ังยืนอย่างต่อเนื่อง 

 รักษาคุณภาพให้คงท่ี 

ประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 

1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ - ผู้ถือหุ้น  ได้แสดงความเห็นว่า ไม่ว่าผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาจะเป็นอย่างไร กําไรของบริษัทฯ 

จะลดลงในปีนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปท่ีรายได้และปริมาณขาย ดังน้ันเจึงสงสัยว่าการมุ่งเน้นท่ีรายได้นั้นเป็นแนวทาง

ท่ีถูกต้องหรือไม่ นอกจากน้ียังให้ความเห็นเกี่ยวกับอัตราส่วนต่าง ๆ เช่น อัตรากําไรขั้นต้น อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 

และอัตราส่วนประสิทธิภาพท่ีลดลง 3 ปีติดต่อกัน และได้เสนอแนะให้บริษัทฯ ทบทวนกลยุทธ์ เช่น การวางแผน

ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น จากการพิจารณาท่ีว่าบริษัทฯ ไม่สามารถขยายกําลังการผลิตในสถานท่ีเดิมได้ 

2) นายสถาพร ผังนิรันดร์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า ไทยเรยอนเป็นบริษัทผลิตเส้นใยเรยอนหรือบริษัทโฮลด้ิง ท่ีมีการ

ลงทุนจํานวนมาก และยังได้แสดงความเห็นเพ่ิมเติมว่าการจ่ายเงินปันผลน้ันไม่ได้เป็นแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้น แม้ว่าจะมีอัตรา

การจ่ายเงินปันผลถึงร้อยะ 34 ซ่ึงสูงกว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองมาจากกําไรท่ีลดลง 

 นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม กล่าวขอบคุณสําหรับคําแนะนําท่ีมีประโยชน์อย่างมาก และได้ช้ีแจงว่า บริษัทฯ เร่ิมจาก

การเป็นผู้ผลิต และเปล่ียนมาเป็นลักษณะคล้ายกับบริษัทโฮลด้ิงในเวลาต่อมาเน่ืองจากบริษัทฯ มีการลงทุนท้ังในประเทศ

ไทยและในต่างประเทศ บริษัทฯ ยังได้ลงทุนในการดําเนินธุรกิจและขยายกําลังการผลิตในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา สําหรับ

เรื่องเงินปันผลประธานขอให้หารือในวาระท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน 

3) นายบาซันต์ ดูการ์ – ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า บริษัทฯ ควรแสดงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในรายงานประจําปี

ด้วย และเสนอแนะให้บริษัทฯ จัดทํา Road Show เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในกลุ่มนักลงทุนเนื่องจากบริษัทฯ มี

จุดแข็งมากมาย เช่น อัตราส่วนทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง 

 

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธาน ขอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพ่ิมขึ้นอีก 7 ราย คิดเป็นจํานวน 3,737 

หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้นท้ังหมด 155,501,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.1338 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ

บริษัทฯ 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2562 

 

หลังจากนั้น ประธานท่ีประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 

3 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 

มีนาคม 2562 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 

มีนาคม 2562 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ซ่ึงผ่านตรวจสอบแล้ว ได้แสดงไว้ในรายงาน

ประจําปีหน้าท่ี 96-201 ในรายงานประจําปี ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทํารายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ” ในหน้าท่ี 86-87 ในรายงานประจําปีท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี ้

ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นและรับรองว่างบการเงินของบริษัทฯ  ไม่มีเง่ือนไขใดๆ  

รายละเอียดตามที่ได้กล่าวไปแล้วในวาระท่ี 2  

วาระน้ีจําต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด                                                              

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอ่ืนๆ โดยสรุปได้ดังนี้  

1) นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี - ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้ 

1.1 อะไรคือความแตกต่างระหว่างเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวตามท่ีกล่าวไว้ในหน้า 106-

107 ในรายงานประจําปี 

 นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชี ช้ีแจงว่า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นการลงทุนในรูปแบบของเงิน

ฝากมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือ นและเงินลงทุนช่ัวคราวเป็นเงินลงทุนในรูปแบบของเงินฝากท่ีมีระยะเวลามากกว่า 3 

เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน เงินสดมาจากรายได้ของบริษัทน เป็นเงินฝากไว้กับธนาคารเพ่ือสร้างรายได้จากดอกเบ้ีย 

เงินฝากดังกล่าวสามารถนํามาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงการจ่ายเงินปันผล 

1.2 งบกระแสเงินสดจํานวนเงิน 212.58 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหน้า 120-121 ในรายงานประจําปี เป็นการซ้ือท่ีดิน

หรือไม่ 

 นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ช้ีแจงว่า จํานวนเงินดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการซ้ือท่ีดิน แต่เป็นการลงทุน

สําหรับเงินลงทุนในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการดําเนินงาน 

1.3 เหตุผลสําหรับองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ช้ีแจงว่า เป็นการบันทึกงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐาน

การบัญชี องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขายและผลต่างจาก

การแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนและแสดงไว้

ภายใต้กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพ่ือรายงานมูลค่าปัจจุบันของการ

ลงทุนในงบการเงิน 
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1.4 สถานะปัจจุบันของ BLPP ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 10 ในหน้า 146-147 คืออะไร 

 นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ช้ีแจงว่า บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนท้ังหมดของ BLPP ในปีนี้ บริษัทฯ 

มีกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 1.721 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และกําไรจํานวน 20.832 

ล้านบาทตามวิธีส่วนได้เสีย รายละเอียดของ BLPP จะไม่แสดงในงบการเงินตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป 

2) นายสถาพร ผังนิรันดร์ – ผู้ถือหุ้น ให้แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 24.98 ในบริษัท เบร์ล่า คาร์บอน (ไทย

แลนด์)  (มหาชน) (BCT) และท้ังสองบริษัทกําลังประชุมผู้ถือหุ้นในวันและเวลาเดียวกัน ซ่ึงอาจนําไปสู่ปัญหาบางประการ

ในแง่ของบัญชีสําหรับบรษัิทฯ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นของ BCT ไม่อนุมัติงบการเงิน 

3) นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกับบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด (ABCT) 

บริษัทร่วม ได้ลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพไม่ได้ของบริษัทแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์ (ผู้ออก) จํานวน 10,141 

ล้านบาท และอาจมีผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับไทยเรยอน และได้สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับอายุการลงทุน การเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขจากชนิดสะสมเงินปันผลเป็นแบบชนิดไม่สะสมเงินปันผล รวมท้ังความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในแง่ของ

ระยะเวลาของวันครบกําหนด 

 นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า ผู้สอบบัญชีได้กล่าวถึงรายละเอียดท้ังหมดในเรื่องน้ีในหน้า 96-97 และมี

รายละเอียดเพ่ิมเติมในหน้า 168-169 ของรายงานประจําปี การลงทุนดังกล่าวนี้เป็นการตัดสินใจโดย ABCT ในขณะท่ี

บริษัทฯ ไม่ใช่บุคคลโดยตรงในการตัดสินใจดังกล่าวของ ABCT ซ่ึง ABCT มีผลประกอบการท่ีดีในหลายปีท่ีผ่านมา บริษัท

ฯ ยังได้รับเงินปันผลจาก ABCT อย่างสมํ่าเสมอตลอดหลายปีท่ีผ่านมา มูลค่าการลงทุนโดยรวมใน ABCT เพ่ิมขึ้นเกือบ 8 

เท่าจากการลงทุนเร่ิมแรก บริษัทฯ มีความเช่ือม่ันในความสามารถและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทของ ABCT 

ในการจัดการธุรกรรมนี้เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของ ABCT และผู้ถือหุ้นด้วย 

 นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ช้ีแจงว่า มูลค่าการลงทุนของบริษัทฯ ตามวิธีราคาทุนใน ABCT 

เท่ากับ 510 ล้านบาท และตามวิธีส่วนได้เสีย 4,026 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการบันทึกส่วนแบ่งกําไรขาดทุนจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมใน ABCT มานานหลายปี การบันทึกบัญชีส่วนแบ่งกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของ ABCT 

เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นตามวิธีส่วนได้เสียซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี การลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิมีระยะเวลา 10 

ปีเร่ิมตั้งแต่ปี 2561 

4) นายสถาพร ผังนิรันดร์ – ผู้ถือหุ้น เสนอขอให้มีการเปิดเผยเพ่ิมเติมในเร่ืองดังกล่าวในงบการเงินเน่ืองจากมูลค่าการลงทุน

มีขนาดค่อนข้างใหญ่ 

 นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในข้อเสนอแนะค่าง 

 

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธาน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมตใินวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 

และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
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นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือ

ขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานับคะแนนต่อไป 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุด

วันท่ี 31 มีนาคม 2562  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปน้ี   

 เห็นด้วย 155,344,169  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.8987 

 ไม่เห็นด้วย  154,970  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0996 

 งดออกเสียง  2,600  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0017 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

หลังจากนั้น ประธานท่ีประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 

4 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2562 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 410 ล้านบาท   เม่ือเทียบ

กับปีก่อนมีกําไรสุทธิจํานวน 825 ล้านบาท ลดลงจํานวน 415 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

31 มีนาคม 2562 ซ่ึงจ่ายจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากงวดดําเนินงานวันท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 

2562 คิดเป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน 141.12 ล้านบาท เงินปันผลท้ังหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด โดย

กําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 และอนุมัติให้นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท เป็นผู้มี

อํานาจในการดําเนินการจ่ายเงินปันผลในคร้ังนี้ 

วาระน้ีจําต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด                                                              

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซ่ึงสรุปได้

ดังนี้ 

1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ – ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 201.6 ล้านบาท สํารองตาม

กฎหมายร้อยละ 10 และกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจํานวน 21,657 ล้านบาท และได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

การลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน รายได้ และฐานะการเงินของบริษัทท่ีไปลงทุน เม่ือพิจารณาถึงส่ิงเหล่านี้แล้ว 

รวมถึงความจริงท่ีว่าไม่มีการขาดทุนจากการด้อยค่าของการลงทุนในปีนี้ บริษัทฯ ควรพิจารณาเงินปันผลท่ีสูงขึ้นและการ

จ่ายหุ้นปันผล เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในตลาดหุ้นและผลกระทบเชิงบวกต่อราคาหุ้น 
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2) นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี – ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกับสถานะทางกฎหมายของผู้รับมอบฉันทะ 

 นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร ผู้รับมอบฉันทะและนักกฎหมายอิสระ ได้ช้ีแจงว่าผู้รับมอบฉันทะได้รับมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้น

ให้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น 

3) นายสืบศักด์ิ พิพัฒน์มงคล – ผู้ถือหุ้น ให้แสดงความเห็นว่า เขาได้ถือหุ้นในไทยเรยอนมานาน และบริษัทฯ มีผลการ

ดําเนินงานท่ีดีในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ ควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นในอัตราส่วน 1: 1 ให้กับผู้ถือหุ้น 

เนื่องจากบริษัทอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการทําในลักษณะเช่นนี้มาแล้ว 

4) นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี – ผู้ถือหุ้น ได้เสนอว่า บริษัทฯ มีกําไร 1,576 ล้านบาทในปีนี้และมีกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

จํานวน 21,657 ล้านบาท ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลน่าจะสูงขึ้น และยังได้แนะนําว่าวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ BCT 

และบริษัทฯ ไม่ควรจะจัดในวันเดียวกัน 

5) นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ – ผู้ถือหุ้น ได้เสนอว่า บริษัทฯ ควรมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้มากข้ึน เนื่องจาก บริษัทฯ 

มีกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจํานวน 21,657 ล้านบาทและยังไม่มีแผนการลงทุนท่ีสําคัญ 

6) นายนิพนธ์ ภู่อภิสิทธ์ิ – ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า หากบริษัทฯ มีกําไรสะสมเพิ่มข้ึน บริษัทฯ ควรจ่ายเงินปันผลให้สูงข้ึน 

เงินปันผลที่ลดลงส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงเช่นกัน บริษัทฯ ควรมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกําไรตามวิธีส่วนได้เสียด้วย 

7) นายสถาพร ผังนิรันดร์ – ผู้ถือหุ้น ได้เสนอว่า บริษัทฯ ควรเคารพคําร้องขอของผู้ถือหุ้น เน่ืองจากกําไรสะสมที่สูงขึ้นและ

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนท่ีตํ่า 

 นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า กําไรของบริษัทฯ ในปีนี้ลดลงร้อยละ 50 เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว อุตสาหกรรม

ของเรามีความผนัผวนสูง บริษัทฯ และผู้บริหารต้องมีความม่ันใจในการดําเนินธุรกิจให้ดีอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงบริษัทฯ เคย

ผ่านพ้นวิกฤติมาแล้วในอดีต นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องเปิดทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ือโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ ด้วย จาก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้ังแต่ปี 2555 คือ การจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกําไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการ และอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีนี้คือร้อยละ 34 ซ่ึงสมเหตุสมผลเม่ือพิจารณาถึงผลกําไรท่ีลดลง 

 นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ได้ร่วมช้ีแจงว่า กําไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 12,131 ล้านบาท 

เม่ือเทียบกับจํานวน 21,657 ล้านบาทตามวิธีส่วนได้เสีย 

8) นายสถาพร ผังนิรันดร์ – ผู้ถือหุ้น ได้เสนอว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดไม่มีข้อกําหนดให้จ่ายเงินปันผล

จากงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินรวม ดังนั้น บริษัทฯ ควรพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนเงินในขณะท่ีมี

การจ่ายเงินปันผล 

9) นายนิพนธ์ ภู่อภิสิทธ์ิ – ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพ่ือช่วยเหลือนัก

ลงทุนรายย่อย 
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ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธาน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือ

ขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานับคะแนนต่อไป 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ซ่ึงจ่าย

จากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากงวดดําเนินงานวันท่ี 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562 คิดเป็นจํานวนเงิน

ท้ังส้ิน 141.12 ล้านบาท เงินปันผลท้ังหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยกําหนดจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 และอนุมัติให้นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ

จ่ายเงินปันผลในคร้ังน้ี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปน้ี   

 เห็นด้วย 155,499,139  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9983 

 ไม่เห็นด้วย  2,600  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0017 

 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

หลังจากนั้น ประธานท่ีประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 

5 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

เท่านั้น ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการยังคงเดิม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซ่ึงกําหนดให้กรรมการของ

บริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีและค่าเบี้ยประชุมสําหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการคร้ังละ 25,000 

บาท รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจําปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

หน้า 26-29 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการของบริษัท ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ซ่ึงกําหนด

ว่า “ในการประชุมสามัญประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น

สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน  3 โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารง

ตําแหน่งใหม่ก็ได้”  
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ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน คือ (1)  นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า – กรรมการ 

(2) นายดิลิป ซิงห์ กอร์ – กรรมการ (3) นายบีร์ กาปูร์ – กรรมการ 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดต้ังคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารง

ตําแหน่งกรรมการนั้นมาจากความรู้และประสบการณข์องกรรมการ ซ่ึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฎในส่ิง

ท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 6 และประวัติย่อและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฎในสิ่งท่ีส่ง

มาด้วยลําดับท่ี 3  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการท้ัง 3 คน ได้แก่ (1) นายกุมาร 

มังกาลัม เบอร์ล่า – กรรมการ (2) นายดิลิป ซิงห์ กอร์ – กรรมการ (3) นายบีร์ กาปูร์ – กรรมการ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากใน

ความสําเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ   

วาระน้ีจําต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

ประธานขอให้นายวินัย สัจเดว ดําเนินการประชุมแทนเน่ืองจากมีส่วนได้เสียในวาระน้ี (นายบีร์ กาปูร์ และ นายดิลิป ซิงห์ 

กอร์ ได้ออกจากท่ีประชุมในระหว่างวาระน้ีและการออกเสียงลงคะแนน) 

จากนั้น นายวินัย สัจเดว ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้

ข้อเสนอแนะ ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

1) นายพรศักด์ิ ชัยวณิชยา – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอให้บริษัทฯ แสดงข้อบังคับของบริษัทฯ 

ข้อ 14 เพ่ือให้ม่ันใจว่าค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตชตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซ่ึงระบุว่า กรรมการของบริษัทมี

สิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ี และค่าเบี้ยประชุมสําหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังละ 25,000 

บาทต่อการประชุม และ 10,000 บาทต่อการประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือไปจากเบ้ีย

ประชุมสําหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินชดใช้คืนในค่าใช้จ่าย

ใดๆ ท่ีเกิดจากการเดินทาง ค่าท่ีพัก และ/หรือ ค่าอาหาร แล้วแต่กรณีท่ีเกิดข้ึนแก่กรรมการเนื่องจากการปฏิบัติงานตาม

หน้าท่ีของตนในฐานะกรรมการของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึง ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ดังนั้นเขาได้สอบถามถึงเหตุผลท่ีไม่มีการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดมติท่ีอ้างอิงถึงค่าตอบแทนท่ีได้รับอนุมัติในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2545 

 นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่า ตามท่ีกล่าวไว้ในหน้า 28-29 ในรายงานประจําปี บริษัทฯ ได้จ่าย

ค่าตอบแทนให้กรรมการท่านหนึ่งในฐานะทีท่านเคยเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และท่านได้ทํางานร่วมกับบริษัทฯ มาเป็น

ระยะเวลานาน ซ่ึงท่านเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจ ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ

ความสําเร็จของบริษัทฯ ค่าตอบแทนดังกล่าวนี้ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 9 ลงวันท่ี 29 มกราคม 

2545 
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 นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร – ผู้รับมอบฉันทะและนักกฎหมายอิสระ ได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะยังคงมีผลตราบเท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย

และข้อบังคับของบริษัทฯ  

 นายกันต์ธร ไทยวานิช นักกฎหมายอิสระ ได้ช้ีแจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทฯ สามารถจ่าย

ค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อกําหนดเป็น

อย่างอ่ืน  

 

นายวินัย สัจเดว ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอ่ืนใด  

นายวินัย สัจเดว ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระเป็น

รายบุคคล 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือ

ขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานับคะแนนต่อไป 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ

หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปน้ี 

 1.   นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า กรรมการ 

 เห็นด้วย 152,159,379  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  97.8506 

 ไม่เห็นด้วย  3,342,360  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  2.1494 

 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2.   นายดิลิป ซิงห์ กอร์ กรรมการ 

 เห็นด้วย 152,159,379  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  97.8506 

 ไม่เห็นด้วย  3,342,360  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  2.1494 

 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 3.   นายบีร์ กาปูร์ กรรมการ 

 เห็นด้วย 152,314,239  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  97.9502 

 ไม่เห็นด้วย  3,187,500  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  2.0498 

 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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นายบีร์ กาปูร์ และ นายดิลิป ซิงห์ กอร์ กลับเข้ามาในท่ีประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนน 

หลังจากนั้น ประธานท่ีประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 

6 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซ่ึงกําหนดว่า “กิจการอันท่ีประชุมสามัญ

ประจําปีพึงกระทํา คือ แต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าสอบบัญชี”  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย 

จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และจากการพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามต่อไปน้ี (1) นางสาว

โกสุมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6011 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561) หรือ (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 หรือ (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5238 แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย 

จํากัด และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี

สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เป็นเงินจํานวน 1,750,000.- บาท (สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562: 1,550,000.- บาท) 

ซ่ึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

อ่ืนของสํานักงานทําหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  

ท้ังน้ี ผู้สอบบัญชีของสํานักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  

วาระน้ีจําต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

จากนั้น ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ซ่ึง

สรุปได้ดังนี้ 

 นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี – ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเหตุผลในการเพ่ิมค่าสอบบัญชีและขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบ

บัญชีในการสอบทานผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทร่วมท่ีต้ังอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

 นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ช้ีแจงว่า ผู้สอบบัญชีต้องสอบทานผลการดําเนินงานทางการเงินของ

บริษัทร่วมท้ังหมดทั้งรายไตรมาสและรายปี แผนการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพผลประกอบการ

ของบริษัทร่วมดังกล่าวยังไม่มีความจําเป็นต้องไปในขณะนี้ โดยพิจารณาจากการตรวจสอบและแนวทางของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปีสิ้นสุด

วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือ

ขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานับคะแนนต่อไป 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ดังนี้ (1) นางสาวโกสุมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6011 (เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ ต้ังแต่ปี 2561) หรือ (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 หรือ (3) นางพูนนารถ 

เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5238 แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี

สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เป็นเงินจํานวน 1,750,000.- บาท ซ่ึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปน้ี 

 เห็นด้วย 155,440,879  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9609 

 ไม่เห็นด้วย  53,860  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0346 

 งดออกเสียง  7,000  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0045 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

หลังจากนั้น ประธานท่ีประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระที่ 

7 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เพ่ือให้สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงแก้ไขมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  เร่ือง

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามข้องบังคับของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่เดิมจะไม่ถูกนําไปใช้และบังคับใช้ได้อีก

ต่อไป  เนื่องจากมีความขัดแย้งกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดท่ีมีการแก้ไขใหม่ 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม คณะกรรมการบริษัท 

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เป็นดังนี้ 

มาตรา 100 

(แก้ไขเพ่ิมเติม) 

ข้อบังคับ ข้อ 31  

(เดิม) 

ข้อบังคับ ข้อ 31 

(แก้ไขใหม่) 

   “ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจะเข้าช่ือกันทํา

หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้อง

ระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก

   การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น

นอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการ

ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกัน

   การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ี

กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร 

   “ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับ
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ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 

ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวัน นับแต่วันท่ี

ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

   ในกรณีท่ีฎคณะกรรมการไม่จัดให้มีการ

ประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรค

หน่ึง ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซ่ึงเข้าช่ือกันหรือผู้ถือ

หุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบังคับ

ไว้น้ัน จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า

วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรค

หน่ึง ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้

ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย

บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นท่ี

เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวย

ความสะดวกตามสมควร 

   ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ี

เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรค

สองคร้ังใด จํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ใน

มาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้อง

ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก

การจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันแก่บริษัท” 

นับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด 

หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซ่ึงมี

หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 

10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

ท้ังหมด ได้เข้าช่ือกันทําหนังสือโดย

ระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการ

ท่ีขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน 

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้

ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ใน

กรณีท่ีผู้ถือหุ้นร้องขอ 

คณะกรรมการต้องจัดประชุม

ภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีได้รับ

หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าช่ือกันทํา

หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่

ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรยีก

ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย      

ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวัน นับแต่วันท่ี

ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

   ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการ

ประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรค

หน่ึง ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ถือ

หุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบังคับ

ไว้น้ันจะเรียกประชมุเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้า

วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรค

หน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้

ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย

บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นท่ี

เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวย

ความสะดวกตามสมควร 

   ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ี

เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรค

สองคร้ังใด จํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ใน

มาตรา 103      ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้อง

ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก

การจัดให้มีการประชุมในคร้ังน้ันให้แก่

บริษัท” 
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คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 

เพ่ือให้สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 

วาระน้ีจําต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอ่ืนๆ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเร่ืองอ่ืนใด  

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เพ่ือให้

สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือ

ขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานับคะแนนต่อไป 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เพ่ือให้สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา 100 

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้ 

 เห็นด้วย 155,501,739  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 ไม่เห็นด้วย  -  หุ้น  คิดเปน็ร้อยละ  0.0000 

 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานแจ้งว่า ท่ีประชุมได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับแล้ว หลังจากน้ันได้ถามต่อท่ีประชุม

ว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ หรือไม่ อย่างไรก็ตามไม่มีคําถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ เพ่ือพิจารณาในท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว ประธานได้ช้ีแจงว่า 

ขณะนี้กระบวนการดังกล่าวอยู่ในระหว่างดําเนินการ  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณาในท่ีประชุม 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 จะจัดส่งให้กับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้า

ไปท่ี www.thairayon.com  
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ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเพ่ือการเติบโตของ

บริษัทฯ 

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 17.45 น. 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ...................................................ประธานท่ีประชุม 

           (นายบีร์ กาปูร์) 

                        กรรมการบริษัท 


