
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 
ของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

 

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 

สถานที่ประชุม : ณ ห้องสุขุมวิทแกรนด์บอลลูม ชั้น 3  โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ  เลขที่ 4  ถนนสุขุมวิท 

ซอย 2 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ประธานท่ีประชุม : นายบีร์ กาปูร์  กรรมการบริษัท  

เลขานุการที่ประชุม : นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์  เลขานุการบริษัท 

เร่ิมประชุมเวลา : 15.00 น. 

 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

(AGM 2020) ของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใย

ต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมทุกฝ่าย จึงขอความร่วมมือจาก

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านช่วยกันรักษาระยะห่างทางสังคม และขอให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในระหว่างการประชุมอย่างเคร่งครัด 

นอกจากน้ี ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการอพยพออกจากสถานท่ีจัดประชุมในกรณีท่ี

เกิดเหตุฉุกเฉินสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 

หลังจากการการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสร็จส้ิน นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้า

ประชุมด้วยตนเองจํานวน 66 ราย และผู้รับมอบฉันทะซ่ึงได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจํานวน 39 ราย รวมเป็น 105 ราย คิดเป็นจํานวน

หุ้น 161,496,146 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.1072 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

ระหว่างการประชุมจํานวน 1,490,075 หุ้น ดังน้ันมีจํานวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองท้ังหมด 78 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับ

มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท้ังหมด 43  ราย รวมเป็น 121 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นท้ังหมด 162,986,221 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.8463 

ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 

อน่ึง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ท้ังน้ี หากไม่ปรากฏ

ว่ามีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ี

ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกต้ังผู้ถือหุ้นคนหน่ึงซ่ึงได้เข้าร่วมประชุม ทํา

หน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ท้ังน้ี เน่ืองจากนายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม และปัจจุบัน 

บริษัทฯ มิได้มีผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ จึงขอเสนอท่ีประชุมให้เลือกผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ในท่ีประชุม ทําหน้าท่ีประธานในท่ี

ประชุม ซ่ึงต่อมา นายปูรันมาล บาจาจ ผู้ถือหุ้น ขอเสนอช่ือ นายบีร์ กาปูร์  ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท และนายบาซันต์ ดูการ์ ผู้ถือ

หุ้นอีกท่าน ได้เสนอช่ือนายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้เป็นประธานในท่ีประชุม  

นายวินัย สัจเดว ได้ขอถอนตัวจากการถูกเสนอช่ือ และได้เสนอช่ือ นายบีร์ กาปูร์ เป็นประธานท่ีประชุม หลังจากนั้นท่ีประชุมได้ลงมติ

รับรองการแต่งต้ังนายบีร์ กาปูร์ เป็นประธานท่ีประชุม และไม่มีผู้ใดคัดค้าน 

หลังจากน้ัน นายบีร์ กาปูร์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมและเริ่มต้นการประชุม  
 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1 



ประธานท่ีประชุมได้แนะนํากรรมการบริษัทต่อท่ีประชุม ดังน้ี 
1. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายบีร์ กาปูร์ กรรมการ / ประธานบริหารกลุ่ม 

รายช่ือกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีดังน้ี 
1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า ประธานกรรมการบริษัท 
2. นางราชาสรี เบอร์ล่า กรรมการ 
3. นายประบู นาเรนท์ มาตู้ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายดิลิป ซิงห์ กอร์ กรรมการ 

จากน้ันประธานได้แนะนําทีมผู้บริหารต่อท่ีประชุม ดังน้ี  
1. นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท 
2. นายปราโมท คานเดลวาล รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
3. นายธีรธร คัมภีร์ รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)  
4.  นายมาเฮนดรา กาเนอริวาล ผู้จัดการท่ัวไป (ฝ่ายพาณิชย์) 
5. นายปริญญา มืดอินทร์ รองผู้จัดการท่ัวไป (ฝ่ายส่ิงแวดล้อม) 
6. นางสาวเมธาวี ต้ังธรรมจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการท่ัวไป (ฝ่ายการตลาด) 
7. นายจักรกริช นุกูลกิจ ผู้จัดการ (ฝ่าย CSR) 
8. นางประนอม ตระกูลทิพย์ รองผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชี) 
9. นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท 

 
ประธานท่ีประชุมซ่ึงมีข้อจํากัดในการใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วม
ประชุม จึงขออนุญาตต่อท่ีประชุมดําเนินการประชุมครั้งน้ีเป็นภาษาไทย เพื่อประโยชน์สําหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น
ท่ีส่วนใหญ่ส่ือสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก จึงขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยประธานท่ีประชุมดําเนินการ
ประชุมเป็นภาษาไทย 

หลังจากน้ัน  นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์  เลขานุการบริษัท ได้แนะนํา นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม และ นางสาวสิรินาถ เจริญสุข ผู้สอบบัญชี
จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  ซ่ึงเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงข้อมูลด้านการเงิน และนางสาววรวรรณ อิ่มอุไร นักกฎหมายอิสระ ได้
เข้าร่วมการประชุมคร้ังน้ีเพ่ือสังเกตการณ์  

ประธานท่ีประชุม แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การนับคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นท่ีได้แสดงความประสงค์
ลงคะแนนในวาระท่ีเก่ียวข้องซ่ึงได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้กับบริษัทฯ แล้วน้ัน 

ท้ังน้ี ประธานท่ีประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน ท่ี
ครอบคลุมกระบวนการทํางานท้ังหมด เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนในบริษัทฯ มีความเข้าใจท่ีดีเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้มีการกําหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ท้ังน้ีเพ่ือให้ม่ันใจว่าการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นตามกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ 
เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 กรกฎาคม 
2563 เวลา 15:00 น. โดยกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 คือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563  



และได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามใด ๆ ขอให้ซักถามให้ตรงประเด็นกับวาระท่ีเกี่ยวข้องเท่าน้ัน หากท่านใดมีข้อ
ซักถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ บริษัทฯ มีความยินดีท่ีจะตอบข้อซักถามต่าง ๆ หลังจากเสร็จส้ินในทุกวาระแล้ว และเพื่อประโยชน์ของ
ทุกท่าน ขอให้แจ้งช่ือนามสกุล พร้อมท้ังระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้ชัดเจน ท้ังน้ีเพื่อความถูกต้องใน
การบันทึกการประชุม 

ก่อนเริ่มอภิปรายตามวาระการประชุม นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ได้ช้ีแจงข้อปฏิบัติสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงสรุป
สาระสําคัญดังต่อไปน้ี 
1.  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมโดยวิธีเปิดเผย โดยจํานวนหุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละ

รายสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย หรือ “งดออกเสียง” เต็มตามคะแนนเสียงท่ีตนมีได้เท่าน้ัน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ยกเว้นกรณีของ custodian  

2.  ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน 
3.  บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและวาระย่อย จะแยกออกจากกัน เม่ือทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงแล้ว บัตร

ลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวมและแจ้งผลการนับคะแนน  
4.  การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระท่ี 5 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อความสะดวก เจ้าหน้าท่ีจะเก็บ

บัตรลงคะแนนจากผู้เข้าร่วมประชุมท่ี “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนําไปนับคะแนน คะแนนเสียงท่ีเหลือจะนับเป็น
คะแนนท่ี “เห็นด้วย” ส่วนบัตรลงคะแนน “เห็นด้วย” จะถูกรวบรวมท้ังหมดภายหลังปิดการประชุม 

5.  สําหรับวาระท่ี 5 ซ่ึงเก่ียวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบไม่ว่าจะลงคะแนนเสียง “เห็น
ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อเลือกต้ังกรรมการแต่ละคน ดังน้ันผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องลงคะแนนเสียงใน
บัตรลงคะแนนที่ระบุอย่างชัดเจนท้ังท่ี “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรอื “งดออกเสียง” เพ่ือนับคะแนน 

6.  สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นน้ัน ผลคะแนน
เสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
แล้ว  

7.  การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามท่ีได้แจ้งให้ทราบ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ 

8.  บัตรลงคะแนนเสียงในลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี จะถือว่าเป็นบัตรเสีย 
8.1 บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง ยกเว้น กรณีของผู้รับมอบฉันทะท่ีเป็น Custodian ท่ีสามารถ

แบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มากน้อยเพียงใดในแต่ละ
ความเห็นก็ได้ 

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

8.3  บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือกํากับ 
8.4  บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงกับวาระท่ีมีการลงคะแนน 

9.  บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง  
10.  เม่ือรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงผลคะแนนเสียงท้ังหมดของวาระน้ัน ๆ ท่ีหน้าจอของห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติ

ของวาระน้ันเป็นลําดับต่อไป  
11.  อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ อาจจะขอให้ท่ีประชุมดําเนินการพิจารณาในวาระถัดไป

ก่อน เพ่ือให้การประชุมดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง และเม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบผลการนับคะแนนในวาระน้ันเป็นลําดับต่อไป  

12. จํานวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน  เน่ืองด้วยอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากท่ี
ประชุมหรือเข้ามาเพ่ิมเติม 



หลังจากน้ัน นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ได้ดําเนินการประชุมตามวาระ โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท 

ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระท่ี 1 

 

วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 
นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ซ่ึงจัดทําขึ้นเมื่อวันท่ี 30 

กรกฎาคม 2562 ตามท่ีปรากฏในหน้า 12-47 ของหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี

แล้ว ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1  

วาระน้ีจําต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด                                                              

ประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ประเด็นหรือความเห็นของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังน้ี  

 นายบาซันต์ ดูการ์ – ผู้ถือหุ้น ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครดิตภาษีของเงินปันผลในรายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ได้กล่าวขอบคุณสําหรับคําแนะนําดังกล่าว 

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและหรือแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอ่ืนใด  

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระวาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวันท่ี 

30 กรกฎาคม 2562 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้

เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนํามานับคะแนนต่อไป 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย คิดเป็นจํานวน 1,473,263 หุ้น 

รวมเป็นจํานวนหุ้นท้ังหมด 162,969,409 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8380 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมาก ดังต่อไปน้ี   

 เห็นด้วย 162,940,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9821 

 ไม่เห็นด้วย  29,230  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0179 

 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากน้ัน ประธานท่ีประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระท่ี 2 

 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ได้ปรากฎในหัวข้อ 

“รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ในหน้าท่ี 8-13 และในหัวข้ออ่ืนของรายงานประจําปี ซ่ึงได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ

เชิญประชุมในครั้งน้ี ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2  

 

 



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ประธานท่ีประชุม ขอให้นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท นําเสนอผลการดําเนินงานและจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท นําเสนอผลการดําเนินงานและสรุปจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2563 ต่อท่ีประชุม สรุปได้ดังน้ี 
1. แนวโน้มตลาดโลกของเส้นใยเรยอน (VSF) และผลกระทบของ COVID-19 

1.1 แนวโน้มการผลิตฝ้ายท่ีซบเซา ซ่ึงไม่เพียงพอต่อความต้องการสําหรับส่ิงทอ เม่ือพิจารณาจากการเติบโตของประชากร ดังน้ัน
เส้นใยเรยอน (VSF) ซ่ึงมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว โดยปัจจุบันมีส่วนแบ่งการผลิตเส้นใยโดยรวมอยู่ท่ีร้อยละ 5.7 ซ่ึง
ค่อนข้างน้อยมาก 

1.2 การเติบโตของกําลังการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) น้ันสูงกว่าการเติบโตของความต้องการใน 2-3 ปีท่ีผ่านมา ทําให้มีกําลังการ
ผลิตส่วนเกินร้อยละ 22 ซ่ึงส่งผลกดดันต่อราคาเส้นใยเรยอน (VSF) 

1.3 ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 การใช้กําลังการผลิตของโรงงานผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) อยู่ระหว่างร้อยละ 25-65 
ในประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย เป็นต้น ท้ังน้ี การแพร่ระบาดของ COVID-19 และกําลังการผลิตส่วนเกินส่งผลให้เกิด
การแข่งขันท่ีเพิ่มข้ึนและเกิดแรงกดดันต่อยอดขาย 

1.4 ผู้ผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) ในกลุ่มส่ิงทอมีผลขาดทุนสะสมเมื่อเทียบกับผู้ผลิตในกลุ่มท่ีไม่ใช่ส่ิงทอ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการท่ีมีการเติบโตอย่างมาก เน่ืองจากความต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับสุขอนามัยท่ีเพ่ิมขึ้น 

1.5 บริษัทฯ ได้มีการใช้มาตรการในการควบคุม COVID-19 ในสถานท่ีทํางาน 
1.6 เพื่อควบคุมผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจ บริษัทฯ ได้ดําเนินการเพื่อลดการใช้เงินทุนหมุนเวียน ลดการใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายส่วน

ทุน (Capex) และลดต้นทุนในการดําเนินงานท้ังหมด บริษัทฯ สามารถรักษาการส่งออกในการตลาดส่งออกกว่า 40 ประเทศ 
โดยไม่มีการหยุดชะงักใด ๆ  

2. จุดเด่นท่ีสําคัญจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  
2.1 เม่ือเร็ว ๆ น้ี บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มการผลิตในผลิตภัณฑ์เส้นใยท่ีไม่ใช่ส่ิงทอ (non-woven) จาก 1 สายการผลิต เป็น 3 

สายการผลิต โดยปรับเปล่ียน 2 สายการผลิต จาก 5 สายการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์เส้นใยท่ีไม่ใช่ส่ิงทอ เพื่อเพิ่มการผลิตใน
ผลิตภัณฑ์เส้นใยท่ีไม่ใช่ส่ิงทอโดยรวม ด้วยส่วนแบ่งการตลาดท่ัวโลกของเส้นใยท่ีไม่ไช่ส่ิงทอของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 10 
บริษัทฯ ได้ทําการหยุดการผลิต 1 สายการผลิตของเส้นใยท่ีเป็นส่ิงทออย่างไม่มีกําหนด ต้ังแต่เดือนเมษายน 2563 เน่ืองจาก
ความสามารถในการแข่งขัน 

2.2 ถึงแม้ว่าในสภาวะตลาดท่ียากลําบาก บริษัทฯ ยังคงมีการปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองท้ังในด้านความปลอดภัย 
ส่ิงแวดล้อม คุณภาพ และต้นทุน 

2.3 ในปีน้ี บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 214 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และกําไรสุทธิ 187 ล้านบาทตามวิธีส่วนได้เสีย
ของงบการเงิน 

2.4 ผลกระทบจากแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญต่อความสามารถในการทํากําไร 
-  รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 21 เน่ืองจากยอดขายลดลงร้อยละ 19 และปริมาณขายลดลงร้อยละ 4 
- ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงร้อยละ 59 เน่ืองจากความสามารถในการทํากําไรของบริษัทร่วมส่วนใหญ่

ลดลง 
- ต้นทุนการผลิตลดลงเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักลดลง เช่น เย่ือกระดาษ โซดาไฟ กํามะถัน และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

2.5 เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวของเส้นใยเรยอน บริษัทฯ ยังคงลงทุนในโครงการความยั่งยืนในพื้นท่ี
ท่ีสําคัญของการดําเนินงาน เช่น การใช้เย่ือกระดาษท่ีละลายนํ้าได้อย่างย่ังยืน การดําเนินการตามแผนการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป้าหมายของบริษัทฯ คือการบรรลุมาตรฐานสากลท่ีดีท่ีสุดในการผลิตเส้นใยท่ีย่ังยืน 



2.6 บริษัทฯ ยังคงดําเนินกิจกรรมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในหลาย ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์และพัฒนาชุมชน

รอบโรงงาน 

3. ความท้าทายของบริษัทฯ   

 แรงกดดันอย่างต่อเน่ืองของราคาเส้นใยในตลาดโลกท่ีลดลง เน่ืองจากอุปทานท่ีล้นตลาด ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออัตรา

กําไร 

 การพ่ึงพาตลาดส่งออกท่ีมีการแข่งขันสูง ผลกระทบของเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้น และตลาดในประเทศท่ียังมีอยู่น้อยมาก 

 ต้นทุนการดําเนินงานท่ีสูงขึ้น เช่น ต้นทุนด้านกําลังคนและพลังงาน 

 ไม่สามารถขยายพ้ืนท่ีในสถานท่ีปัจจุบันได้ เน่ืองจากข้อจํากัดด้านพ้ืนท่ีและข้อจํากัดของกฎระเบียบด้านผังเมือง 

 คดีความด้านส่ิงแวดล้อม 

4. การขับเคล่ือนไปข้างหน้าเพ่ือลดความท้าทาย 

 มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายในผลิตภัณฑ์เส้นใยพิเศษ 

 มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

 การขับเคล่ือนเพื่อความอย่างย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง 

 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเส้นใยท่ีไม่ใช่ส่ิงทอด้วยมาตรฐานระดับโลก 

ประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังน้ี 

1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ - ผู้ถือหุ้น  ได้ซักถามดังต่อไปน้ี 

1.1  อะไรคือสาเหตุของการลดลงของอัตรากําไรขั้นต้นซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 1.05 และอัตรากําไรจากการดําเนินงานอยู่ท่ีร้อยละ (6.18) 

ตามท่ีระบุไว้ในหน้า 90-91 ของรายงานประจําปี เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว  

1.2  อะไรคือสาเหตุท่ีทําให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว 

 นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ช้ีแจงว่า จากท่ีได้มีการนําเสนอในรายงานผลการดําเนินงานประจําปี สาเหตุหลัก ๆ มาจาก

การลดลงของราคาเส้นใยเรยอน (VSF) ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีลดลง และการแข็งค่าของเงินบาทเม่ือเทียบ

กับดอลล่าร์สหรัฐฯ และด้วยเหตุผลเดียวกันน้ีทําให้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงเช่นกัน 

1.3  บริษัทฯ ควรพิจารณาเพ่ือเข้าสู่ในกลุ่มการทอผ้าและเคร่ืองนุ่งห่มหรือไม่ โดยผ่านการสร้างตราสินค้า เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่า

เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีมีแนวโน้มกําไรท่ีลดลงในหลายปีท่ีผ่านมา 

 นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสําหรับข้อเสนอแนะ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาอย่าง

เหมาะสม 

2) ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น โดยลดลงมากกว่า 500 ล้านบาท 

 นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ช้ีแจงว่า สาเหตุหลักมาจากราคาตลาดท่ีลดลงของเงินลงทุนในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ี

เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (GDRs) 

3) นายบาซันต์ ดูการ์ – ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นเก่ียวกับอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน การหมุนเวียนของเงินสด กระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงาน และแนะนําว่าบริษัทฯ ควรมีแผนเงินออมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ผ่านการริเร่ิมต่าง ๆ และยังให้ข้อเสนอแนะว่า 

บริษัทฯ ควรปฏิบัติตามการรับรองความย่ังยืนของประเทศไทย นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ช้ีแจงว่า บริษัทฯ  จําเป็นต้อง

ปฏิบัติตามการรับรองตามความต้องการของลูกค้าซ่ึงกําหนดโดยแบรนด์เคร่ืองแต่งกายระดับสากล 

 

 

 



ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่น ๆ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธาน ขอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

หลังจากน้ัน ประธานท่ีประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระท่ี 3 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 

มีนาคม 2563 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงผ่านตรวจสอบแล้ว ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีหน้าท่ี 92-195 ใน

รายงานประจําปี ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทํารายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในหน้าท่ี 84-85 ในรายงาน

ประจําปีท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็น

และรับรองว่างบการเงินของบริษัทฯ  ไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  รายละเอียดตามท่ีได้กล่าวไปแล้วในวาระท่ี 2  

วาระน้ีจําต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด                                                              

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยสรุปได้ดังน้ี  

1) นางสาวอชิดา ยงเมธาวุฒิ – ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในปีน้ี บริษัทฯ มีผลขาดทุน 214 ล้านบาทเมื่อเทียบกับกําไร 410 

ล้านบาทในปีท่ีแล้ว ลดลง 624 ล้านบาท โดยสอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ีในระยะส้ันอย่างไร   

 นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ช้ีแจงว่า สาเหตุสําคัญท่ีทําให้กําไรลดลง คือ ยอดขายท่ีลดลง ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากอุปทานท่ี

ล้นตลาดในผลิตภัณฑ์เส้นใยเรยอน (VSF) แนวโน้มน้ีคาดว่าจะดําเนินต่อไปในอนาคตอันใกล้ 

2)  คุณอิรารมย์ อนันต์ – ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถาม ดังน้ี 

2.1 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขเกี่ยวกับการลงทุนจํานวน 315 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยบริษัท 

อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด (ABCT)  - บริษัทร่วม ซ่ึงได้ลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทท่ีประเทศสิงคโปร์  

จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไร ในกรณีท่ีเกิดการด้อยค่าของเงินลงทุนน้ี 

 นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า ในขณะน้ียังไม่มีประเด็นคําถามเก่ียวกับการด้อยค่าเน่ืองจากบริษัทท่ีสิงคโปร์ไม่มีการผิด

นัดชําระหน้ี จากการหารือของฝ่ายบริหารกับ ABCT 

2.2  ผู้สอบบัญชีของบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด (ABCT) ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขเกี่ยวกับ
เรื่องน้ีในงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบล่าสุด ในขณะท่ีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ยังคงให้ความเห็นอย่างมีเง่ือนไขเช่นเดิม น่ี
คือเหตุผลของการเปล่ียนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (EY) เป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
(KPMG) หรือไม่ 

 นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า ไม่มีการเช่ือมโยงกันในกรณีการเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชีจากคุณสมบัติ ซ่ึงคุณสมบัติของ 
EY เป็นเช่นเดียวกับปีท่ีแล้ว และ EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาต้ังแต่ปี 2545 โดยตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้มีการเปล่ียนผู้สอบบัญชี 
 



2.3 อะไรคือผลกระทบต่อรายได้และกําไรของบริษัทฯ เน่ืองจากการหยุดสายการผลิตหน่ึงสาย  

 นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า อาจมีผลกระทบต่อรายได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทฯ กําลังก้าวไปสู่

ผลิตภัณฑ์เส้นใยพิเศษ ดังน้ันในระยะยาว อาจจะไม่มีผลกระทบต่อกําไรเน่ืองจากการหยุดสายการผลิตเพียงสายเดียว 

2.4  บริษัทฯ จะสามารถส่งงบการเงินสําหรับไตรมาสแรกได้ตามกําหนดเวลา เน่ืองจากการเปล่ียนผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

 นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่า บริษัทฯ คาดว่าจะจัดทําและส่งงบการเงินไตรมาสแรกได้ทันเวลา 

3)  นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี – ผู้ถือหุ้น สอบถามดังน้ี 

3.1  บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 7,374 ล้านบาท ต่ํากว่าต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายรวมซ่ึงอยู่ท่ี 7,684 ล้านบาท เม่ือ

พิจารณาว่า กําไรสุทธิส่วนหน่ึงมาจากกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนและเงินปันผลตามท่ีกล่าวไว้ในหน้า 106-107 ของรายงาน

ประจําปีหรือไม่ 

3.2  รายได้อื่นจํานวน 69.42 ล้านบาท และส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 511.579 ล้านบาท มาจากไหนบ้าง  

 นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท ช้ีแจงดังต่อไปน้ี  

-  กําไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสีย ส่วนใหญ่มาจากกําไรจากการอัตราแลกเปล่ียน เงินปันผล และรายได้อ่ืน 

- รายได้อื่นส่วนใหญ่เป็นรายได้จากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 

- รายละเอียดส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้ระบุไว้ท่ีหน้า 154-155 ของรายงานประจําปี 

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยอื่น ๆ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธาน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 และงบกําไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้

เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนํามานับคะแนนต่อไป 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นอีก 12 ราย คิดเป็นจํานวน 7,612 หุ้น รวม

เป็นจํานวนหุ้นท้ังหมด 162,977,021 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8418 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 

มีนาคม 2563  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปน้ี   

 เห็นด้วย 162,924,491  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9678 

 ไม่เห็นด้วย  52,530  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0322 

 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากน้ัน ประธานท่ีประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระท่ี 4 

 

 

 

 

 

 



วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสําหรับแผนธุรกิจในอนาคตตามท่ี

คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 214 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี

ก่อนมีกําไรสุทธิจํานวน 410 ล้านบาท ลดลงจํานวน 624 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 152 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้ว

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 คิดเป็น

จํานวนเงินท้ังส้ิน 10.08 ล้านบาท ซ่ึงจ่ายจากกําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 

โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 และอนุมัติให้นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท เป็นผู้มีอํานาจใน

การดําเนินการจ่ายเงินปันผลในคร้ังน้ี 

วาระน้ีจําต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด                                                              

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเร่ืองอื่นใด  

ประธาน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้

เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนํามานับคะแนนต่อไป 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย คิดเป็นจํานวน 9,000 หุ้น รวม

เป็นจํานวนหุ้นท้ังหมด 162,986,021 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8462 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 คิดเป็นจํานวนเงิน

ท้ังส้ิน 10.08 ล้านบาท ซ่ึงจ่ายจากกําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด โดย

กําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 และอนุมัติให้นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการ

ดําเนินการจ่ายเงินปันผลในคร้ังน้ีด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปน้ี   

 เห็นด้วย 162,956,891  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9821 

 ไม่เห็นด้วย  1  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 งดออกเสียง  29,129  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0179 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากน้ัน ประธานท่ีประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระท่ี 5 

 

 

 

 

 



วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กําหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้

กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 

ใน  3 โดยกรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้” 

ในปีน้ี    บริษัทฯ มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน   คือ   (1) นางราชาสรี เบอร์ล่า – กรรมการ  (2) นาย

ไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย – กรรมการอิสระ (3) นายวินัย สัจเดว – กรรมการอิสระ 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดต้ังคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่ง

กรรมการน้ันมาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซ่ึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับ

ท่ี 6 และประวัติย่อและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 และนิยาม

กรรมการอิสระ ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 5 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการท้ัง 3 คน คือ (1) นางราชาสรี เบอร์ล่า – 

กรรมการ (2) นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย – กรรมการอิสระ (3) นายวินัย สัจเดว – กรรมการอิสระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสําเร็จ

อันต่อเน่ืองของบริษัทฯ   

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ระบุว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ังได้รับเบ้ียประชุม

สําหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนสูงสุดคร้ังละ 25,000 บาท  

 รายละเอียดค่าเบ้ียประชุมกรรมการและค่าตอบแทนอื่นท่ีเป็นการจ่ายให้จากความรู้ความสามารถอื่นท่ีไม่ใช่ตําแหน่งกรรมการ ได้มีการ

แสดงไว้ในรายงานประจําปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

วาระน้ีจําต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย และนายวินัย สัจเดว ได้ออกจากท่ีประชุมในระหว่างวาระน้ีและการออกเสียงลงคะแนน) 

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเร่ืองอื่นใด  

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระเป็นรายบุคคล 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยก

มือขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนํามานับคะแนนต่อไป 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ด้วย

คะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 



 1.   นางราชาสรี เบอร์ล่า กรรมการ 

 เห็นด้วย 159,687,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  97.9761 

 ไม่เห็นด้วย  3,298,630  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  2.0239 

 งดออกเสียง  10  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2.   นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ 

 เห็นด้วย 162,874,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9317 

 ไม่เห็นด้วย  111,240  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0683 

 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 3.   นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ 

 เห็นด้วย 162,874,881 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9318 

 ไม่เห็นด้วย  111,140  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0682 

 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย และนายวินัย สัจเดว กลับเข้ามาในท่ีประชุมหลังจากการลงคะแนนเสร็จส้ิน 

หลังจากน้ัน ประธานท่ีประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระท่ี 6 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซ่ึงกําหนดว่า “กิจการอันท่ีประชุมสามัญ

ประจําปีพึงกระทํา คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าสอบบัญชี”  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการ

พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามต่อไปน้ี   

 (1)   นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6333 หรือ  

 (2) นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8829 หรือ 

 (3)   นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 10042 หรือ 

 (4)   นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8420  

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2564 เป็นเงินจํานวน 1,750,000.- บาท แก่บริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  (สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 : 

1,750,000.- บาท  ซ่ึงจ่ายให้แก่บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด) ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น  

ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 

ท้ังน้ี ผู้สอบบัญชีของสํานักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  



คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชีและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและ

กําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น 

วาระน้ีจําต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเร่ืองอื่นใด  

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 

มีนาคม 2564 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้

เจ้าหน้าท่ีรับใบลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนํามานับคะแนนต่อไป 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี  ดังน้ี  (1)  นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6333  หรือ 

(2) นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8829 หรือ (3) นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

10042 หรือ (4) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และ

อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็นเงินจํานวน 1,750,000.- บาท ซ่ึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ด้วย

คะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปน้ี 

 เห็นด้วย 162,956,891  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9821 

 ไม่เห็นด้วย  29,130  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0179 

 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 200 หุ้น หลังจากเสร็จส้ินการลงคะแนน

เสียงในวาระท่ี 6 ทําให้มีจํานวนหุ้นท้ังหมด 162,986,221 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8463 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ

บริษัทฯ 

หลังจากน้ัน ประธานท่ีประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระท่ี 7 

 

วาระท่ี 7 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีกําหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ช้ีแจง

ข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ  (ถ้ามี) ดังน้ัน จะไม่มีการนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ  ในวาระ

น้ี 

ประธานแจ้งว่า ท่ีประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับแล้ว หลังจากน้ันได้ถามต่อท่ีประชุมว่ามีข้อ

ซักถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ หรือไม่  

 

 

 



 นายสถาพร ผังนิรันดร์ – ผู้ถือหุ้น ได้เสนอว่า บริษัทฯ ควรบรรจุวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกปีจากมุมมองการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี เขายังได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนและกลยุทธ์ในอนาคตของบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องผลกําไรท่ีลดลงและ

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ท่ีลดลง 

 นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสําหรับข้อเสนอแนะ และช้ีแจงว่าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือการเพ่ิม

การผลิตและส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์เส้นใยชนิดพิเศษ ประกอบกับความคิดริเร่ิมอื่น ๆ ตามท่ีได้กล่าวถึงจากการนําเสนอ

ข้อมูลโดยคุณประสาน สิปานิ จะช่วยในการปรับปรุงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณาในท่ีประชุม 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 จะจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปท่ี 

www.thairayon.com  

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบอย่างต่อเน่ืองเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ 

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 
 

 
 
 

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

                                   กรรมการบริษัท 


