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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

 

วันท่ีประชุม : วันศุกร์ท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก ณ ห้องประชุม สํานักงานใหญ่ของ

บริษัทฯ เลขที่ 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 

ประธานที่ประชุม : นายบีร์ กาปูร์ - กรรมการบริษัท  

เลขานุการที่ประชุม : นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ - เลขานุการบริษัท 

เร่ิมประชุมเวลา : 13.00 น. 

 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

(E-AGM) ของบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนัก

และห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ท่ี 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สํานักงานใหญ่ของ

บริษัทฯ ดังน้ันจึงไม่มีการจัดประชุมทางกายภาพสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังน้ี โดยวาระการประชุมและแนวปฏิบัติการเข้า

ร่วมการประชุมตามท่ีได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น และได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้วน้ัน 

หลังจากการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสร็จส้ิน นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 

ออนไลน์ด้วยตนเองจํานวน 10 ราย และผู้รับมอบฉันทะซ่ึงได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมออนไลน์จํานวน 32 ราย โดยมีผู้ถือ

หุ้นเข้าร่วมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็น 42 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 175,474,178 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.0408 ของ

หุ้นท่ีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ระหว่างการประชุมจํานวน 227,408 หุ้น ดังน้ันมี

จํานวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองท้ังหมด 13 ราย และผู้รับมอบฉันทะซ่ึงได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท้ังหมด 32 ราย รวมเป็น 45 

ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นท้ังหมด 175,701,586 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.1536 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว จึงครบ

เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 

อน่ึง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ท้ังน้ี หากไม่

ปรากฏว่ามีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธานท่ีประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหน่ึงซ่ึงได้เข้าร่วม

ประชุม ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ท้ังน้ี เน่ืองจากนายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม 

และปัจจุบัน บริษัทฯ มิได้มีผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ จึงขอเสนอท่ีประชุมให้เลือกผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ในท่ีประชุม ทําหน้าท่ี

ประธานในท่ีประชุม ซ่ึงต่อมา นายปราโมท คานเดลวาล ผู้ถือหุ้น ขอเสนอช่ือ นายบีร์ กาปูร์ ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท ให้เป็น

ประธานในท่ีประชุม  
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นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ัง นายบีร์ กาปูร์ เป็นประธานท่ีประชุม เน่ืองจาก ไม่

มีผู้เสนอช่ืออื่น ดังน้ัน ท่ีประชุมได้ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งนายบีร์ กาปูร์ เป็นประธานท่ีประชุม 

นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เน่ืองจากการแพร่ 

ระบาดของ COVID-19 และกล่าวเปิดการประชุม  

ประธานท่ีประชุมได้แนะนํากรรมการบริษัทต่อท่ีประชุม ดังน้ี 

1. นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา             กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นายดิลิป ซิงห์ กอร์ กรรมการ 

4. นายบีร์ กาปูร์ กรรมการ / ประธานบริหารกลุ่ม 

รายช่ือกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีดังน้ี 

1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า ประธานกรรมการบริษัท 

2. นางราชาสรี เบอร์ล่า กรรมการ 

3. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

จากน้ันประธานได้แนะนําทีมผู้บริหารต่อท่ีประชุม ดังน้ี  

1. นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท 

2. นายปราโมท คานเดลวาล รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 

3. นายณัฐวุฒิ มหาวิไล รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)  

4.  นายมานิช เจน รองประธาน (ฝ่ายเทคนิค) 

5. นายมาเฮนดรา กาเนอริวาล ผู้จัดการท่ัวไป (ฝ่ายพาณิชย์) 

6. นายจักรกริช นุกูลกิจ ผู้จัดการ (ฝ่าย CSR) 

7. นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท 

ท้ังน้ี ประธานท่ีประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน ท่ี

ครอบคลุมกระบวนการทํางานท้ังหมด เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนในบริษัทฯ มีความเข้าใจท่ีดีเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการ

ทุจริตคอรัปช่ัน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้มีการกําหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพ่ือให้

เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมท้ังขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ท่ีได้จัดขึ้นเป็นคร้ังแรก ให้การประชุมดําเนิน ไปอย่างราบรื่น และขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคําถามเป็นลาย

ลักษณ์อักษรผ่านทางหน้าต่างแชทของหน้าจอการประชุมเท่าน้ัน 

ประธานท่ีประชุมซ่ึงมีข้อจํากัดในการใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วม

ประชุม จึงขออนุญาตต่อท่ีประชุมดําเนินการประชุมครั้งน้ีเป็นภาษาไทย เพ่ือประโยชน์สําหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น

ท่ีส่วนใหญ่ส่ือสารด้วยภาษาไทยเป็นหลัก จึงขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยประธานท่ีประชุมดําเนินการ

ประชุมเป็นภาษาไทย 

หลังจากน้ัน นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนํา นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จํากัด ซ่ึงเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงข้อมูลด้านการเงิน และนางสาวมาลี งามวงศ์วัฒนา นักกฎหมายอิสระ ได้เข้าร่วมการประชุมคร้ังน้ี

เพื่อสังเกตการณ์  
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ก่อนเริ่มอภิปรายตามวาระการประชุม นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ได้ช้ีแจงข้อปฏิบัติสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดย

อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนน เป็นดังน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่าง

หน่ึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ท้ังน้ีไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้  

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังน้ี 

3.1 เพื่อความรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเฉพาะในกรณีท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่าน้ัน โดยบริษัทฯ จะ

นําเอาคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไปหักออกจากจํานวนหุ้นท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ 

3.2 เม่ือผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง ให้ดําเนินการดังน้ี 

-  คลิกท่ีเมนูลงคะแนนเสียงสัญลักษณ์เคร่ืองหมายถูกทางแถบเมนูท่ีปรากฏอยู่ทางซ้ายมือของหน้าจอ  

- จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระท่ีสามารถลงคะแนนเสียงได้ 

-  ทําการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหน่ึงของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง   

- กดส่ง หลังจากได้เลือกทําการลงคะแนนแล้ว 

- เม่ือทําการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนน

เรียบร้อย 

3.3  หากผู้ถือหุ้นไม่ได้คล๊ิกกดปุ่มใด ๆ ท่ีเมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ 

ท้ังน้ีการลงคะแนนเสียง เปล่ียนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าท่ีประชุมจะประกาศให้

ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระน้ัน ๆ 

เพ่ือเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นแต่ละคนสามารถลงช่ือเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เคร่ืองเดียวเท่าน้ัน หาก

พบว่ามีการลงช่ือเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เคร่ืองอ่ืน หรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกัน การลงช่ือเข้าสู่ระบบ

ก่อนหน้าน้ีจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ีห้ามเปิดเผยช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอ่ืน 

กรณีท่ีผู้ถือหุ้นได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซ่ึงมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปล่ียนแปลงการ

ลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถชมการถ่ายทอดการประชุมและสอบถามได้ตามปกติ 

ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมและสอบถามคําถามเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตามปกติ User ID / 

Password สําหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านภายในกําหนดเวลาแล้ว 

4. การประกาศผลการลงคะแนนเสียง โดยระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง จะดําเนินการเม่ือเสร็จส้ิน การ

ลงคะแนนในแต่ละวาระ สําหรับการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะพิจารณาจากจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม ดังน้ัน 

จํานวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน 
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สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ๆ กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลทุกครั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการ 

เปิดเผยข้อมูลและการบันทึกการประชุมอย่างเหมาะสม โดยสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ

และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังท่ีประชุม 

ผู้ดําเนินการประชุมจะอ่านคําถามหรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากคําถามท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละวาระการประชุมในขณะ 

น้ัน  

ในกรณีท่ีคําถามหรือความคิดเห็นถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจํานวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคัดเลือกคําถามตามความ

เหมาะสม และหากมีคําถามใดท่ีไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเน่ืองจากมีเวลาท่ีจํากัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมคําถาม 

หรือความคิดเห็นดังกล่าว เปิดเผยในรายงานการประชุมหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม 

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสําหรับการประชุมตาม

ข้อกําหนดท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีได้ท่ี 02-013-4322 

หรือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com  

อีกท้ังได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคําถามท่ีเก่ียวข้องในแต่ละวาระเท่าน้ัน หากท่านใดต้องการสอบถามคําถามหรือ 

เสนอข้อคิดเห็นใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากวาระการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามได้ในวาระท่ี 7 

หลังจากน้ัน นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ได้ดําเนินการประชุมตามวาระ โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท 

ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระท่ี 1 

 

วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซ่ึงจัดทําข้ึนเม่ือวันท่ี 30 

กรกฎาคม 2563 รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวซ่ึงได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแล้ว ดังปรากฎในส่ิงท่ี

ส่งมาด้วยลําดับท่ี 1  

วาระน้ีจําต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด                                                              

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคําถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฎว่าไม่มีการสอบถามคําถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ 

เพิ่มเติมในวาระน้ี  

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถคล๊ิกท่ีเมนู “ลงคะแนน

เสียง” เพื่อทําการลงคะแนนเสียงในวาระน้ัน ๆ ผู้ถือหุ้นทําการลงคะแนนเสียง โดยคล๊ิกปุ่มใดปุ่มหน่ึงของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็น

ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากน้ันกดเพ่ือยืนยันเพื่อเสร็จส้ินการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่คล๊ิกลงคะแนนในวาระใด ๆ จะถือว่า

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ 
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นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมออนไลน์เพิ่มขึ้นอีก 2 ราย คิดเป็นจํานวน 

227,308 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้นท้ังหมด 175,701,486 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.1535 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมาก ดังต่อไปน้ี   

เห็นด้วย 153,501,006 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.0721 

ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 19,200,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.9279 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากน้ัน ประธานท่ีประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระท่ี 2 

 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ได้ปรากฎใน

หัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออ่ืนของรายงานประจําปี ซ่ึงได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมในคร้ังน้ี ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ประธานท่ีประชุม ขอให้นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท นําเสนอผลการดําเนินงานและจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี

ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท นําเสนอผลการดําเนินงานและสรุปจุดเด่นทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 

มีนาคม 2564 ต่อท่ีประชุม สรุปได้ดังน้ี 

1. สถานการณ์ตลาดโลกของเส้นใยเรยอน (VSF)  

1.1 การผลิตเส้นใยเรยอนโดยรวมลดลงร้อยละ 9.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 

1.2 ส่วนแบ่งการตลาดของเส้นใยเรยอน (VSF) อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 5.7 ของการผลิตเส้นใยท้ังหมดท่ัวโลก 

1.3 อุปสงค์มีการชะลอตัวลงในคร้ังปีแรกของปี 2564 สืบเน่ืองมาจากการแพร่ะบาดของ COVID-19 รวมถึงมีการเพ่ิมกําลังการ

ผลิตใหม่ในประเทศจีนและอินโดนีเซียในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้กําลังการผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) ส่วนเกินถึงร้อยละ 

30 เมื่อเทียบกับร้อยละ 22 ในช่วงไม่กี่ผีท่ีผ่านมา ส่งผลกดดันต่อราคาเส้นใยเรยอน (VSF)   

1.4 การฟ้ืนตัวท้ังในด้านอุปสงค์และราคาของเส้นใยเรยอน (VSF) ต้ังแต่ไตรมาส 4 ของปี 2564 เป็นต้นไป โดยได้รับแรง 

สนับสนุนจากการเพิ่มสต็อกสินค้าและความต้องการท่ีแข็งแกร่ง 

1.5 สถานการณ์ตลาดเส้นใยเรยอน (VSF) ในปัจจุบัน เป็นดังน้ี 

- เน่ืองจากอุปสงค์ท่ีฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติ ดังน้ัน อัตราการดําเนินงานของโรงงานเส้นใยเรยอน (VSF) ของประเทศจีน 

จึงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง จนถึง ณ ปัจจุบัน มีมากกว่าร้อยละ 80  

- ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีกําลังดําเนินอยู่น้ัน คาดดว่าจะนําไปสู่ความผันผวนของอุปสงค์ 

สําหรับห่วงโซ่มูลค่าส่ิงทอโดยรวม รวมถึงเส้นใยเรยอน (VSF) ในอนาคตอันใกล้น้ี 

- สถานการณ์กําลังการผลิตส่วนเกินในเส้นใยเรยอน (VSF) อาจดําเนินต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซ่ึงอาจนําไปสู่แรง 

กดดันต่อราคาเส้นใยเรยอน (VSF) และอัตรากําไรในอนาคตอันใกล้น้ี 
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2. ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร 

2.1 การเปล่ียนสายการผลิตท่ี 3 เป็นผลิตภัณฑ์เส้นใยท่ีไม่ใช่ส่ิงทอ (non-woven) ในเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับความ 

ต้องการท่ีเพิ่มข้ึนของตลาดด้านสุขอนามัย  

2.2 ส่วนแบ่งการขายในผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษโดยรวมเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 80 ในปี 2564 เม่ือเทียบกับปีก่อนอยู่ท่ีร้อยละ 41 

2.3 คุณภาพของเส้นใยท่ีไม่ใช่ส่ิงทอ(non-woven) เป็นท่ียอมรับอย่างดีในทุกตลาด และผลิตภัณฑ์โมดาลเป็นทางเลือกท่ีดี 

สําหรับลูกค้าหลัก 

2.4 ต้นทุนคงท่ีลดลงร้อยละ 17 เม่ือเทียบกับปีก่อน ด้วยมาตรการการควบคุมต้นทุนและการดําเนินการต่าง ๆ 

2.5 มุ่งเน้นในด้านความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการควบคุมต้นทุนในการปฏิบัติงานท้ังหมดอย่างต่อเน่ือง 

2.6 มาตรการการควบคุม COVID-19 ท่ีครอบคลุมในทุกสถานท่ีทํางาน 

2.7 ในปีน้ี บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 7 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และกําไรสุทธิจํานวน 89 ล้านบาท (งบการเงิน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย) 

2.8 ผลกระทบต่อการขับเคล่ือนหลักต่อความสามารถในการทํากําไร 

- รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 19 เน่ืองมาจากยอดขายและปริมาณขายท่ีลดลง เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19  

- ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงร้อยละ 61 เน่ืองมาจากผลกําไรของบริษัทร่วมลดลง 

- ความสามารถในการทํากําไรได้รับผลกระทบในทางลบ เน่ืองมาจากการผลิตท่ีลดลง  ค่าขนส่งทางทะเลท่ีเพ่ิมขึ้น และ

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง อย่างไรก็ตามราคาวัตถุดิบท่ีลดลงช่วยลดผลกระทบในเชิงลบได้ 

2.9 เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของเส้นใยเรยอน (VSF) บริษัทฯ ยังคงลงทุนในโครงการริเริ่มความ 

ย่ังยืนด้านการดําเนินงานท่ีสําคัญ เช่น การใช้เย่ือกระดาษท่ีย่ังยืน และการนําแผนการปรับปรุงส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ไปปฏิบัติ โดยเป้าหมายของบริษัทฯ คือ การบรรลุมาตรฐานสากลที่ดีท่ีสุดในการผลิตเส้นใยแบบย่ังยืน อีกท้ังบริษัทฯ ได้มี

การปฏิบัติตามมาตรฐาน EU BAT’s (European Best Available Technology) สําหรับการใช้สารเคมีท้ังหมด 

2.10 บริษัทฯ ยังคงดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในด้าน CSR เพ่ือประโยชน์และการพัฒนาชุมชนรอบโรงงานอย่างต่อเน่ือง 

3. ความท้าทายของบริษัทฯ   

3.1 การพ่ึงพาตลาดส่งออกท่ีมีการแข่งขันสูง และตลาดในประเทศท่ีแทบไม่มีนัยสําคัญ 

3.2 ต้นทุนค่าขนส่งทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต้ังแต่ไตรมาส 3 ของปี 2564 เป็นต้นมา ซ่ึงคาดว่าจะยังดําเนินต่อไปในช่วง 2-3 

ไตรมาสหน้า เน่ืองจากความไม่สมดุลของของตู้คอนเทนเนอร์และตลาดการขนส่ง 

3.3 ต้นทุนการดําเนินงานท่ีสูงขึ้นในประเทศไทย ในส่วนของกําลังคนและพลังงาน 

3.4 การไม่สามารถขยายพ้ืนท่ีในท่ีต้ังปัจจุบันได้ เน่ืองจากข้อจํากัดด้านพื้นท่ีและข้อจํากัดของกฎระเบียบด้านผังเมือง 

3.5 การเคล่ือนไหวทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม 

4. การขับเคล่ือนไปข้างหน้าเพ่ือลดความท้าทาย 

4.1 มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายในผลิตภัณฑ์เส้นใยพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์เส้นใยท่ีไม่ใช่ส่ิงทอ (Non-Woven) และผลิตภัณฑ์โมดาล 

(Modal) 

4.2 มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 

4.3 ลดค่าใช้จ่ายคงท่ีอย่างมีนัยสําคัญ 

4.4 การขับเคล่ือนในการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์เส้นใย Liva-Eco ในตลาดระดับพรีเมี่ยมเพื่อความย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง 

4.5 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเส้นใยท่ีไม่ใช่ส่ิงทอด้วยมาตรฐานระดับโลก 
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นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคําถามหรือแสดงความเห็น โดยสรุปได้ดังน้ี  

1. นายใจม่ัน ทักราล – ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ ในใบแสดงสิทธิใน

ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (GDRs) ของบริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จํากัด และการลงทุนในบริษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี 

อิงค์ 

- นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากคําถามน้ีไม่เกี่ยวข้องในวาระน้ี จึงขอให้นําคําถามดังกล่าวไปถาม

ในวาระอื่น 

2. นายวันชัย เลิศศรีจตุพร – ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามแผนการดําเนินงานการขยายกําลังการผลิต การเพ่ิม

กําลังการผลิต  และส่วนแบ่งการตลาดในผลิตภัณฑ์เส้นใยชนิดพิเศษ นอกจากน้ันยังได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ 

กลยุทธ์ และความสามารถในการทํากําไรสําหรับปี 2564 เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนอันจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 

- นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ได้ขอให้นายประสาน สิปานี ประธานบริษัท เป็นผู้ช้ีแจง โดยอธิบายว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นท่ี

จะผสมผสานผลิตภัณฑ์ให้ดีย่ิงขึ้น โดยการเพ่ิมยอดขายในผลิตภัณฑ์เส้นใยชนิดพิเศษ และสําหรับในปีปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มี 

แผนท่ีจะเพิ่มกําลังการผลิต 

3. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร – ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสัดส่วนรายได้ระหว่างเส้นใยเรยอนชนิดปกติกับเส้นใยเรยอนชนิดพิเศษ และ

อัตราการใช้กําลังการผลิตในปัจจุบัน 

- นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ได้ขอให้นายประสาน สิปานี ประธานบริษัท เป็นผู้ช้ีแจง โดยอธิบายว่า ในปีท่ีแล้ว ส่วนแบ่ง 

สําหรับเส้นใยเรยอนชนิดพิเศษอยู่ท่ีร้อยละ 80 และคาดว่าจะมีส่วนแบ่งสําหรับเส้นใยเรยอนชนิดพิเศษอยู่ในระดับไม่มากกว่า 

หรือน้อยกว่าเม่ือเทียบกับปีปัจจุบัน และบริษัทฯ ยังคงรักษาความยืดหยุ่นในการใช้กําลังการผลิตสําหรับเส้นใยเรยอนชนิดปกติ 

กับเส้นใยเรยอนชนิดพิเศษ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดเพื่อเพิ่มการใช้กําลังการผลิตสูงสุด โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดําเนินการ 

ผลิต 4 สายการผลิตจากท้ังหมด 5 สายการผลิตเป็นการช่ัวคราว เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม คาดว่า

จะมีการใช้กําลังการผลิตเต็มท่ีในปีน้ี  

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคําถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฎว่าไม่มีการสอบถามคําถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ 

เพิ่มเติมในวาระน้ี  

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

หลังจากน้ัน ประธานท่ีประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระท่ี 3 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2564 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 

และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ซ่ึงผ่านตรวจสอบแล้ว ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี ซ่ึงคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้จัดทํารายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจําปีท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นและรับรองว่างบการเงินของบริษัทฯ  ไม่มี

เง่ือนไขใด ๆ  รายละเอียดตามท่ีได้กล่าวไปแล้วในวาระท่ี 2  
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วาระน้ีจําต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด      

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคําถามหรือแสดงความเห็น โดยสรุปได้ดังน้ี  

 นายวันชัย เลิศศรีจตุพร – ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากการท่ีบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 89 ล้าน

บาท จากผลการดําเนินงานในปี 2564 ซ่ึงรวมรายได้อ่ืนจํานวน 53 ล้านบาท (ค่าสินไหมทดแทน) บริษัทฯ คาดการณ์รายได้และ 

ความสามารถในการทําไรของปีน้ี อย่างไรบ้าง 

- นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า ในช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงเวลาท่ียากลําบาก เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทําให้

สถานการณ์ตลาดมีความไม่แน่นอนกอรปกับความท้าทายอ่ืน ๆ เช่น ต้นทุนค่าขนส่งทางทะเลท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงเป็นการยากท่ีจะให้

ข้อมูลการคาดการณ์ของรายได้สําหรับปีน้ี อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ธุรกิจของบริษัทฯ คาดว่าจะกลับมาเป็นปกติได้หลังการแพร่

ระบาดของ COVID-19 เน่ืองจากแนวโน้มระยะยาวของอุตสาหกรรมเส้นใยเรยอน (VSF) ยังคงอยู่ในทิศทางท่ีเป็นบวก 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคําถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฎว่าไม่มีการสอบถามคําถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ 

เพิ่มเติมในวาระน้ี  

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 

และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถคล๊ิกท่ีเมนู “ลงคะแนน

เสียง” เพื่อทําการลงคะแนนเสียงในวาระน้ัน ๆ ผู้ถือหุ้นทําการลงคะแนนเสียง โดยคล๊ิกปุ่มใดปุ่มหน่ึงของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็น

ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากน้ันกดเพ่ือยืนยันเพ่ือเสร็จส้ินการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่คล๊ิกลงคะแนนในวาระใด ๆ จะถือว่า

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมออนไลน์เพิ่มขึ้นอีก 1 ราย คิดเป็นจํานวน 100 

หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้นท้ังหมด 175,701,586 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.1536 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 

มีนาคม 2564  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปน้ี   

เห็นด้วย 153,554,486 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.3951 

ไม่เห็นด้วย 22,138,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.6001 

งดออกเสียง 8,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0048 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากน้ัน ประธานท่ีประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระท่ี 4 
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วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 

มีนาคม 2564 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสําหรับแผนธุรกิจในอนาคตตามท่ี

คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 7 ล้านบาท  เม่ือเทียบกับปีก่อนมีผล

ขาดทุนสุทธิจํานวน 214 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา

หุ้นละ 0.05 บาท สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  คิดเป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน  10.08 ล้านบาท  เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ท่ี

จ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด  โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 และอนุมัติให้นายประสาน สิปานิ 

ประธานบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งน้ี 

วาระน้ีจําต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด                                                              

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคําถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฎว่าไม่มีการสอบถามคําถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ 

เพิ่มเติมในวาระน้ี  

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2564  

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถคล๊ิกท่ีเมนู “ลงคะแนน

เสียง” เพื่อทําการลงคะแนนเสียงในวาระน้ัน ๆ ผู้ถือหุ้นทําการลงคะแนนเสียง โดยคล๊ิกปุ่มใดปุ่มหน่ึงของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็น

ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากน้ันกดเพ่ือยืนยันเพื่อเสร็จส้ินการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่คล๊ิกลงคะแนนในวาระใด ๆ จะถือว่า

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 คิดเป็นจํานวนเงิน

ท้ังส้ิน 10.08 ล้านบาท ซ่ึงจ่ายจากกําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด โดย

กําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 และอนุมัติให้นายประสาน สิปานิ ประธานบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการ

ดําเนินการจ่ายเงินปันผลในครั้งน้ีด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปน้ี   

เห็นด้วย 150,704,586 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.7730 

ไม่เห็นด้วย 24,997,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.2270 

งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากน้ัน ประธานท่ีประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระท่ี 5 
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วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กําหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้

กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 

ใน  3 โดยกรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้” 

ในปีน้ี    บริษัทฯ มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน   คือ   (1) นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา – กรรมการอิสระ 

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

ท้ังน้ี บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่ง

กรรมการนั้นมาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซ่ึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับ

ท่ี 6 และประวัติย่อและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 และ

นิยามกรรมการอิสระ ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 5 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการท้ัง 3 คน คือ คือ   (1) นายปุร์สโซตัม

ดาส ชาร์มา – กรรมการอิสระ (2) นายดิลิป ซิงห์ กอร์ – กรรมการ (3) นายบีร์ กาปูร์ – กรรมการ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัทอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสําเร็จอันต่อเน่ือง

ของบริษัทฯ   

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ระบุว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ังได้รับเบ้ียประชุม

สําหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนสูงสุดครั้งละ 25,000 บาท  

 รายละเอียดค่าเบ้ียประชุมกรรมการและค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเป็นการจ่ายให้จากความรู้ความสามารถอื่นท่ีไม่ใช่ตําแหน่งกรรมการ ได้มี

การแสดงไว้ในรายงานประจําปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

วาระน้ีจําต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา และ นายบีร์ กาปูร์ เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระน้ี โดยกรรมการท้ังสองตนน้ีจะไม่มีการลงคะแนน

เสียงในวาระน้ี) 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคําถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฎว่าไม่มีการสอบถามคําถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ 

เพิ่มเติมในวาระน้ี  

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระเป็น

รายบุคคล 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถคล๊ิกท่ีเมนู “ลงคะแนน

เสียง” เพื่อทําการลงคะแนนเสียงในวาระน้ัน ๆ ผู้ถือหุ้นทําการลงคะแนนเสียง โดยคล๊ิกปุ่มใดปุ่มหน่ึงของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็น

ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากน้ันกดเพ่ือยืนยันเพ่ือเสร็จส้ินการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่คล๊ิกลงคะแนนในวาระใด ๆ จะถือว่า

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ 
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ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ด้วย

คะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปน้ี 

 1.   นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 153,521,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.3761 

ไม่เห็นด้วย 22,138,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.6000 

งดออกเสียง 41,940 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0239 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2.   นายดิลิป ซิงห์ กอร์ กรรมการ 

เห็นด้วย 150,274,508 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.5283 

ไม่เห็นด้วย 25,418,578 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.4669 

งดออกเสียง 8,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0048 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 3.   นายบีร์ กาปูร์ กรรมการ 

เห็นด้วย 150,274,308 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.5281 

ไม่เห็นด้วย 25,418,678 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.4670 

งดออกเสียง 8,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0049 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากน้ัน ประธานท่ีประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระท่ี 6 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซ่ึงกําหนดว่า “กิจการอันท่ีประชุม

สามัญประจําปีพึงกระทํา คือ แต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าสอบบัญชี”  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และจาก

การพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามต่อไปน้ี   

 (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9052 หรือ  

 (2) นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6333  หรือ  

 (3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8420 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2565 เป็นเงินจํานวน 1,750,000.- บาท แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 : 

1,750,000.- บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)  

ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 

ท้ังน้ี ผู้สอบบัญชีของสํานักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  
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คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชีและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและ

กําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น 

วาระน้ีจําต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคําถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฎว่าไม่มีการสอบถามคําถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ 

เพิ่มเติมในวาระน้ี  

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี

ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถคล๊ิกท่ีเมนู “ลงคะแนน

เสียง” เพื่อทําการลงคะแนนเสียงในวาระน้ัน ๆ ผู้ถือหุ้นทําการลงคะแนนเสียง โดยคล๊ิกปุ่มใดปุ่มหน่ึงของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็น

ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากน้ันกดเพ่ือยืนยันเพ่ือเสร็จส้ินการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นไม่คล๊ิกลงคะแนนในวาระใด ๆ จะถือว่า

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี  ดังน้ี (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9052 

หรือ (2) นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6333 หรือ (3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

31 มีนาคม 2565 เป็นเงินจํานวน 1,750,000.- บาท ซ่ึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปน้ี 

เห็นด้วย 153,563,086 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.3999 

ไม่เห็นด้วย 22,138,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.6001 

งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลังจากน้ัน ประธานท่ีประชุม โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ เลขานุการบริษัท ดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทยในวาระท่ี 7 

 

วาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ีกําหนดไว้เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้

ช้ีแจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังน้ัน จะไม่มีการนําเสนอเรื่องอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ 

ในวาระน้ี 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ แจ้งว่าท่ีประชุมได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับแล้ว หลังจากน้ันได้ถามต่อท่ี

ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ หรือไม่ โดยมีคําถามหรือข้อคิดเห็น สรุปได้ดังน้ี 

1. นายใจมั่น ทักราล – ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการลงทุนของบริษัทฯ ในใบแสดงสิทธิใน

ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (GDRs) ของบริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จํากัด และการลงทุนในบริษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี 

อิงค์ และนายฤทธิชัย หยิบเจริญพร – ผู้ถือหุ้นอีกราย อยากทราบผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทเหล่าน้ี  
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- นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก) การลงทุนใน GDRs ของบริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จํากัด และการลงทุนในบริษัทเอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์ ได้รับการอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัท และจํานวนเงินท่ีลงทุนจริงอยู่ในจํานวนเงินลงทุนรวมท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เช่นกัน 

ข) GDRs ของบริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จํากัด เป็นการซ้ือตราสารจดทะเบียนท่ีอยู่ในตลาดเปิด ในราคาตลาด ณ ขณะนั้น ซ่ึง

ถือว่าไม่เป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. เน่ืองจากเป็นการซ้ือในตลาดเปิดท่ีไม่ทราบตัวตนของ

ผู้ขาย ราคาซ้ือเฉล่ียของ GDRs เป็นสกุลเงินบาทเท่ากับ 376.21 บาท (เทียบเท่า 12.46 ดอลล่าร์สหรัฐฯ) 

ค) การลงทุนในบริษัทเอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์ ได้ดําเนินการตามการประเมินมูลค่าของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมืออาชีพ ซ่ึงการ 

ได้มาดังกล่าวน้ี ทําให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในบริษัทแห่งน้ี ราคาของการได้มาอยู่ท่ี 14,204 บาท 

ต่อหุ้น (เทียบเท่า 597.80 ดอลล่าร์แคนาดา) โดยเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อเป็น 

หลักประกันความม่ันคงของวัตถุดิบหลักท่ีสําคัญ การเข้าซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็นการซ้ือจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันใน

ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่เป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. เช่นกัน 

ง) ราคาตลาดของ GDRs ในปัจจุบัน (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564) อยู่ท่ี 648.46 บาท (เทียบเท่า 20.40 ดอลล่าร์สหรัฐฯ) ซ่ึง

สูงกว่าต้นทุนการได้มาเกือบร้อยละ 64 

จ) ผลตอบแทนโดยรวมในกรณีท่ีลงทุนใน GDRs ของบริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จํากัด (ยังไม่รวมมูลค่าในปัจจุบัน) อยู่ท่ี 

ประมาณร้อยละ 12 ต่อปี ในขณะท่ีมูลค่าการลงทุนใหม่เพิ่มเติมในปี 2564 เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 64 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2564 

2. นายรักชัย ธนาคีรี – ผู้ถือหุ้น สอบถามผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ของปีปัจจุบัน เรื่องของการใช้กําลังการผลิต ต้นทุน 

(ค่าใช้จ่าย) และความสามารถในการทํากําไร (อัตรากําไร) เป็นอย่างไรเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

- นายบีร์ กาปูร์ ประธานท่ีประชุม ช้ีแจงว่า การประชุมในครั้งนี้เก่ียวกับผลการดําเนินงานทางการเงินของปีท่ีแล้วเป็นหลัก ดังน้ัน

จึงไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับไตรมาส 1 ของปีปัจจุบันได้ 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคําถาม ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคําถามในร่ืองใดอีก หลังจากนั้นได้ขอให้ 

ประธานท่ีประชุมกล่าวปิดประชุม 

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ 

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 จะจัดส่งให้กับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปท่ี 

www.thairayon.com  

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 14.27 น. 

 

 

 
 

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

                   (นายบีร์ กาปูร์) 

                                  กรรมการบริษัท 


