
 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 
ของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

 
วันท่ีประชุม : วันศุกร์ท่ี 21 กันยายน 2561 
สถานที่ประชุม : ณ ห้องพิมาน สยาม ฮอลล์ ช้ัน 29 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คช่ัน โฮเทล แบงค็อก 

เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
ประธานท่ีประชุม : นายบีร์ กาปูร์  กรรมการบริษัท  
เลขานุการท่ีประชุม : นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์  เลขานุการบริษัท 
เร่ิมประชุมเวลา : 15.00 น. 
 
นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 
(EGM no.1/2018) ของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นอกจากน้ี ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดประชุมช้ีแจง
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการอพยพออกจากสถานท่ีจัดประชุมในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 

หลังจากการการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสร็จส้ิน นางสุวรรณาแจ้งต่อท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วย
ตนเองจํานวน 87 ราย และผู้รับมอบฉันทะซ่ึงได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจํานวน 102 ราย รวมเป็น 189 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 
135,471,770 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.1983 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว และมผู้ีถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่าง
การประชุมจํานวน 90,740 หุ้น ดังน้ันมีจํานวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองท้ังหมด 103 ราย และผู้รับมอบฉันทะซ่ึงได้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นท้ังหมด 118 ราย รวมเป็น 221 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นท้ังหมด 135,562,510 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.2433 ของหุ้นท่ี
ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 

อน่ึง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ท้ังน้ี หากไม่
ปรากฏว่ามีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานท่ีประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหน่ึง ซ่ึงได้เข้าร่วม ทํา
หน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ท้ังน้ี เน่ืองจากนายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม และปัจจุบัน 
บริษัทฯ มิได้มีผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ จึงเรียนเสนอท่ีประชุมให้เลือกผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ในท่ีประชุม ทําหน้าท่ีประธานในท่ี
ประชุม ซ่ึงต่อมา นายประบู นาเรนท์ มาตู้ ผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอเสนอช่ือ นายบีร์ กาปูร์  ผู้รับมอบฉันทะของผู้
ถือหุ้น หลังจากน้ัน ท่ีประชุมได้แต่งตั้ง นายบีร์ กาปูร์  เป็นประธานท่ีประชุม  

หลังจากน้ัน นายบีร์ กาปูร์  กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุม  

ประธานท่ีประชุมได้แนะนํากรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อท่ีประชุม ดังน้ี 
1. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายประบู นาเรนท์ มาตู้ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายบีร์ กาปูร์   กรรมการ / ประธานบริหารกลุ่ม 

รายช่ือกรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดังน้ี 
1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร่า ประธานกรรมการ 
2. นางราชาสรี เบอร์ล่า กรรมการ 
3. นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายดิลิป ซิงห์ กอร์ กรรมการ  

 

 



 

  

จากน้ันประธานได้แนะนําทีมผู้บริหารต่อท่ีประชุม ดังน้ี  
1. นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท 
2. นายปราโมท คานเดลวาล รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
3. นายมาเฮนดรา กาเนอริวาล ผู้ช่วยผู้จัดการท่ัวไป (ฝ่ายพาณิชย์) 
4. นางสาวเมธาวี ต้ังธรรมจิตร ผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด) 
5. นายหิมานชู โดเน่ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน 
6. นางสาววินาติ กุปต้า ผู้ช่วยผู้จัดการท่ัวไป (ท่ีปรึกษากฎหมาย)  
7. นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท 

 
ประธานท่ีประชุมซ่ึงมีข้อจํากัดในการใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วม
ประชุม จึงขออนุญาตต่อท่ีประชุมดําเนินการประชุมครั้งน้ีเป็นภาษาไทย และเป็นประโยชน์สําหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้น ท่ีส่วนใหญ่ส่ือสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก จึงขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยประธานท่ีประชุม
ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทย 

ท้ังน้ี เพื่อให้ม่ันใจว่าการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบร่ืนตามกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง นางสุวรรณาแจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบว่า บริษัทฯ กําหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 ในวันศุกร์ท่ี 21 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ซ่ึง
ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อดําเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1  พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2561  
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มี

ข้อจํากัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้
ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 

และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ซักถามท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละวาระเท่าน้ัน เพื่อประโยชน์ของทุก
ท่าน ขอให้แจ้งช่ือนามสกุลก่อนท่ีจะถามคําถาม คําช้ีแจง หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ 

ก่อนเริ่มอภิปรายตามวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้ช้ีแจงข้อปฏิบัติสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 
1.  ในกรณีท่ีมีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในท่ีประชุม ให้ถือคะแนนเสียงหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง

ลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ได้ตามคะแนนเสียงท่ีตนมีได้ ยกเว้นกรณีของ custodian  
2.  ในกรณีท่ีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน 
3.  บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงแล้ว จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือ

หุ้นท่ี “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ เพ่ือนํามานับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 
4.  สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นน้ัน ผลการ

นับคะแนนจะรวมถึงการออกเสียงลงคะแนนเสียงน้ันๆ 
5.   บริษัทฯ จะคํานวณการลงคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่าน้ัน กรณีท่ีมีคะแนนเสียง

เท่ากัน ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
6.  บัตรลงคะแนนเสียงในลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี ให้ถือเป็นบัตรเสีย 

6.1 บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง ยกเว้น กรณีผู้รับมอบฉันทะท่ีเป็น Custodian ท่ีสามารถแบ่งแยก
คะแนนเสียงในแต่ละความเห็นก็ได้  

6.2  บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ท่ีไม่สามารถส่ือความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” 
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 

6.3  บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือท่ีถูกต้อง 
6.4  บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงกับวาระท่ีมีการลงคะแนน 



 

  

7. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง  
8. หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จส้ิน ผลการลงคะแนนเสียงจะปรากฏบนหน้าจอและจะประกาศผลการลงคะแนนเช่นเดียวกัน 
9.  จํานวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจแตกต่างไป เน่ืองจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มหรือ

อาจจะออกจากท่ีประชุมก็ได้ 
 
หลังจากน้ัน นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ได้ดําเนินการประชุมตามวาระ โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ทํา
หน้าท่ีดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระท่ี 1 
 

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 
นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซ่ึงจัดทําขึ้นเมื่อวันท่ี 18 
กรกฎาคม 2561 ตามท่ีปรากฏในหน้า 8-35 ของหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี
แล้ว ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1  

ประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องในรายงานการประชุม ประเด็นหรือข้อคิดเห็นของผู้
ถือหุ้น สรุปได้ดังน้ี  

1) ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุช่ือ)  กล่าวว่า  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561  ในวาระท่ี 1  (ฉบับภาษาไทย)  พิมพ์คําว่า  ”
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ควรแทนท่ีด้วยคําว่า “การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561” ซ่ึงอาจเกิดจากความผิดพลาดใน
การพิมพ์ 

2) นายบาซันต์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นดังต่อไปน้ี 
2.1  รายงานการประชุมควรระบุช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมและกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชุม 
2.2  รายงานการประชุมฉบับน้ีไม่ครอบคลุมความคิดเห็นของเขาอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ESG (ส่ิงแวดล้อม สังคม 

และธรรมาภิบาล) ของบริษัทฯ ตลอดจนอายุการใช้งานท่ีเพิ่มขึ้น ค่าเส่ือมราคาท่ีลดลง และมูลค่าซากของสินทรัพย์ท่ีสูงขึ้น 
และการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ 

2.3 คําว่า การลดค่าเงินในสกุลเงินอินเดียนรูปี (INR) และสกุลเงินหยวน (CNY) ควรแทนท่ีด้วยการลดค่าเงินหรือการลดลงของ
สกุลเงิน 

2.4  บริษัทฯ ควรจัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) ในแง่ของ
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

3) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า คําตอบของเขาในคําถามท่ีเกี่ยวกับผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ (หาก
มี) เน่ืองมาจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ยังไม่ครอบคลุมในรายงานการประชุมและขอให้
ผู้บริหารช่วยให้คําตอบท่ีสมเหตุสมผลในคําถามดังกล่าวด้วย 

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธานท่ีประชุม  ขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการของบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานับคะแนนต่อไป 

 

 



 

  

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการของบริษัท ได้แจ้งต่อท่ีประชุม ว่า ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นอีก 28 ราย คิด
เป็นจํานวน 28,630 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้นท้ังหมด 135,500,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2125 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดของบริษัทฯ 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซ่ึงจัดทําขึ้นเมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2561ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปน้ี   
 เห็นด้วย 135,500,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
 ไม่เห็นด้วย  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.000 
 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
หลังจากน้ัน นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ทําหน้าท่ีดําเนินการประชุมเป็น
ภาษาไทยในวาระท่ี 2 
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดย

ไม่มีข้อจํากัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพ่ือให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจํากัดการถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการยกเลิกข้อจํากัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจํากัด และการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 

ข้อบังคับบริษัทข้อ 6 - ข้อบังคับปัจจุบัน  

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากัด เว้นแต่ 
(1) การโอนหุ้นน้ันทําให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือ 
(2) การโอนหุ้นน้ันเป็นเหตุให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้มีสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ 51 หรือเป็นเป็นเหตุให้หุ้นท่ีถอืโดยผู้ท่ีไม่มี

สัญชาติไทยมีจํานวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท้ังหมด” 

ข้อบังคับบริษัทข้อ 6 – ข้อบังคับใหม่ 

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากัด” 

ด้วยการเปิดเสรีในกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศและนโยบายของรัฐบาล และการเพ่ิมผลประโยชน์สําหรับนักลงทุนต่างชาติใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยเงื่อนไขการจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจํากัดอยู่ท่ีร้อยละ 49 จะทําให้เป็นอุปสรรค
ต่อการดําเนินธุรกิจในตลาดโลก ซ่ึงสร้างความสนใจให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ท่ัวโลก การยกเลิกข้อจํากัด
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวดังกล่าวจะทําให้เกิดโอกาสท่ีเท่าเทียมกันแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนในประเทศ และเป็น
ประโยชน์ท่ีหลากหลายต่อตลาดทุนให้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนตามท่ีกล่าวข้างต้น  จึงจําเป็นท่ีจะต้องแก้ไขข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 6 โดยให้ใช้ข้อความตามท่ีระบุไว้แทนข้อความเดิม ดังท่ีนําเสนอข้างต้น นอกจากน้ี บริษัทฯ จะดําเนินการแก้ไขเง่ือนไขท่ี
เกี่ยวข้องในบัตรการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ ท่ีได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และย่ืนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อขอ
อนุมัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 (รวมท้ังท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น ใบอนุญาต และ/หรือใบอนุญาตท่ีเกี่ยวข้อง (ท้ังน้ี รวมถึงการได้รับการอนุมัติใบอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542) 

 



 

  

เพื่อวัตถุประสงค์ในการขออนุมัติใบอนุญาต และ/หรือ ใบอนุญาต อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
สัญชาติต่างด้าวและการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ   เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให้แก่ 
นายบีร์ กาปูร์, นายประสาน สิปานิ และ/หรือ นายปราโมท คานเดลวาล หรือบุคคลท่ีกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็น
ผู้ดําเนินการย่ืนขออนุมัติหรือขอใบอนุญาตอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามกฎหมายจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ี รวมถึงการได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการส่งเริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 (รวมท้ังท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และกระทรวง
พาณิชย์ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอํานาจแก้ไข 
และ/หรือ เพ่ิมเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด และดําเนินการตามข้ันตอนท่ีจําเป็นและ
ดําเนินการท่ีต้องกระทําท้ังหมดตามท่ีจําเป็นเพื่อให้มีผลต่อมติน้ี 

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือประเด็นต่างๆ โดยสรุปได้ดังน้ี  

1) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความจําเป็นในการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวและ
ต้องการทราบว่าจะมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร  

 นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า การยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการ
ดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการยกเลิกข้อจํากัดน้ีเป็นไปอย่างบริสุทธ์ิในแง่ของการลงทุนสําหรับนักลงทุนต่างชาติผู้ท่ีอาจมี
ความสนใจในการซ้ือหุ้นของบริษัทฯ 

2) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อไปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องน้ี และต้องการทราบว่าการยกเลิก
ข้อจํากัดน้ีจะช่วยผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อพิจารณาแล้วว่านักลงทุนต่างชาติยังคงสามารถซ้ือหุ้นใน NVDR ได้ ในความเห็นของเขา ราคา
หุ้นและผลประกอบการของบริษัทฯ ยังคงเช่ือมโยงกับอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ การแข่งขันจากเส้นใยทดแทนเช่น เส้น
ใยฝ้าย ดังน้ันข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจึงไม่ควรมีการเปล่ียนแปลง 

 นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า การได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 เป็นเพียงข้ันตอนแรกใน
การยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว การขออนุมัติท้ังหมดจากหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องจะต้อง
ดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้ังหมดในเรื่องน้ี 

3) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นจากวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 สําหรับ
วาระน้ี ซ่ึงตามความคิดเขายังไม่ค่อยมีความชัดเจน เขาแสดงความกังวลว่าการยกเลิกข้อจํากัดดังกล่าวจะช่วยผู้ถือหุ้นเดิมอย่างไร
เม่ือพิจารณาจากสภาพคล่องท่ีต่ําและราคาหุ้นท่ีต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชี ตามความเห็นของเขา การยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้
ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นต่างชาติหากพิจารณาจากกําไรสะสมท่ีสูงข้ึนของบริษัทฯ  

 นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า คณะกรรมการตระหนักถึงประเด็นของสภาพคล่องและราคาหุ้นท่ีต่ําดังท่ีผู้ถือหุ้นได้
กล่าวไว้เช่นกัน และยังเช่ือมั่นว่าการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจะช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพ
คล่องและราคาหุ้นเน่ืองจากนักลงทุนต่างชาติจะสนใจลงทุนมากขึ้น 

 นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ ได้ช้ีแจงถึงเหตุผลหลักของสภาพคล่องท่ีต่ํา ราคาหุ้นท่ีต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชี 
และความผันผวนของราคาหุ้นท่ีตํ่า ท่ีผ่านมาผู้ถือหุ้นหลายรายได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นน้ีด้วย เม่ือพิจารณาประเด็น
เหล่าน้ีท้ังหมด คณะกรรมการตระหนักว่าการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจะช่วยเพ่ิมสภาพคล่องในการ
ซ้ือขายหุ้นและเพิ่มปริมาณธุรกรรมการซ้ือขาย และให้ความม่ันใจต่อผู้ถือหุ้นว่าการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติ
ต่างด้าวผู้จะไม่มีข้อจํากัดในการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการอนุมัติตามข้ันตอนท้ังหมดตามกฎหมายจะมีการดําเนินการ
ในเร่ืองดังกล่าว 



 

  

4) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ผู้ถือ หุ้นต่างชาติยังสามารถซ้ือหุ้นใน NVDR (Non-Voting 
Depository Receipt)  ดังน้ันการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวอาจจะไม่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและราคา
หุ้นได้ เขาแนะนําว่าบริษัทฯ ควรมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้สูงขึ้นเพื่อเพ่ิมความสนใจในหุ้นของบริษัทฯ 

 นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ได้กล่าวขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะท่ีมีคุณค่า ท้ังน้ีคณะกรรมการได้มีการพิจารณาอย่าง
รอบคอบและได้มีการปรึกษาหารือกับท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และตระหนักว่าการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่าง
ด้าวเป็นเร่ืองท่ีดีสําหรับนักลงทุน 

5) นายสมชัย สุชาติเจริญย่ิง ผู้ถือหุ้น ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทฯ เขาเสนอว่าคณะกรรมการควรพิจารณาทางเลือกอื่น เช่น การแตกมูลค่าหุ้นและเพ่ิมเงินปันผลเพ่ือประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นท้ังหมดแทนท่ีจะเป็นการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 

6) นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราส่วน 1:1 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ท้ังหมดซ่ึงไม่จําเป็นต้องใช้กระแสเงินสดเพื่อเพ่ิมสภาพคล่อง 

7) นายประวิทย์ ภัทรตระกูล ผู้ถือหุ้น ต้องการทราบว่าการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวอาจส่งผลให้
บริษัทฯ เสียสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และผลประโยชน์อ่ืน 

 นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์จากการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องท่ียากท่ีจะรับประกันได้จากการดําเนินธุรกิจในอนาคตเน่ืองจากท้ังหมดน้ีข้ึนอยู่กับ
นโยบายของรัฐบาลและบรรยากาศการลงทุน เป็นต้น  

 นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า นโยบายปัจจุบันของรัฐบาลมีการเปิดเสรีมากขึ้นและนักลงทุนท่ี
เป็นมิตรเม่ือเทียบกับในอดีต การเปล่ียนแปลงน้ีเป็นการต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศให้มากขึ้นในประเทศไทย ถึงแม้ว่า
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยังคงมีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและอนุญาตให้บริษัทท่ีมีอยู่มีการลงทุนใน
ต่างประเทศได้ สําหรับการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว ความสนใจของนักลงทุนต่างชาติอาจเพิ่มส่วน
แบ่งของบริษัทฯ ซ่ึงจะสะท้อนราคาหุ้นเพื่อช่วยผู้ถือหุ้นเดิม 

8) นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า ตามรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 และ ณ วันท่ี 5 กันยายน 2561 มี
ผู้ถือหุ้นจํานวน 1,087  ราย และจํานวน 1,272 ราย ตามลําดับ ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยประมาณร้อยละ 42.39 ของ
จํานวนหุ้นท้ังหมด เขาต้องการทราบว่าการยกเลิกข้อจํากัดดังกล่าวจะทําให้เกิดการทําคําเสนอซ้ือหรือไม่ ซ่ึงอาจส่งผลให้จํานวนผู้
ถือหุ้นรายย่อยลดลง 

 นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า ยังไม่สามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตจากการยกเลิก
ข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว แต่คณะกรรมการจะพิจารณาและดําเนินการตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าวน้ี 

9) นายบาซันต์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความจําเป็นในการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวและรู้สึกว่า
ช่ือเสียงของบริษัทฯ ในฐานะท่ีเป็นหุ้นคุณภาพดีก็จะหายไปหลังจากท่ีมีการยกเลิกในกระดานต่างประเทศ การทําธุรกรรมใน
กระดานต่างประเทศเกิดขึ้นเม่ือหลายปีก่อน ในความเห็นของเขา การยกเลิกกระดานต่างประเทศอาจลดมูลค่าของการลงทุนใน
หุ้นของนักลงทุนต่างชาติท่ีมีอยู่ 

10) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทําไมประธานกรรมการและกรรมการท่านอื่นไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่า กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เน่ืองจากมีนัดหมายอื่นท่ี
เร่งด่วน 

 
 



 

  

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่นๆ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเร่ืองอื่นใด  

ประธานท่ีประชุม  ขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมัติการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่
มีข้อจํากัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 
ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพ่ือนํามานับคะแนนต่อไป 

การลงคะแนนเสียงในวาระน้ี ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มอีก 4 ราย คิดเป็นจํานวน 
62,110 หุ้น รวมจํานวนหุ้นท้ังหมดในวาระน้ี 135,562,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2433 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ
บริษัทฯ 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มี
ข้อจํากัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปน้ี   
 เห็นด้วย 135,311,608 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.8149 
 ไม่เห็นด้วย  247,197  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.1824 
 งดออกเสียง  3,705  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0027 
 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการของบริษัท ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 จะจัดส่งให้กับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้วิสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
สามารถเข้าไปท่ี www.thairayon.com นอกจากน้ีได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าการเย่ียมชมโรงงานของผู้ถือหุ้นท่ีจังหวัดอ่างทองจะจัดให้มี
การเย่ียมชมในวันพฤหัสบดีท่ี 18 ตุลาคม 2561 
 
ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบอย่างต่อเน่ืองเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ 

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 16.15 น. 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………………………….ประธานท่ีประชุม 
               (นายบีร์ กาปูร์) 

                            กรรมการบริษัท 
 


