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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ของบริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) 

 

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 

สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก ณ ห้องประชุม ส านักงานใหญ่ของ

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. 

 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ เลขำนุกำรบริษัท กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

(E-AGM) ของบริษัท ไทยเรยอน จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)  

เลขำนุกำรบริษัท ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมตระหนัก

และห่วงใยต่อสุขภำพและควำมปลอดภยัของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้จัดกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2564 ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎำคม 2564 เวลำ 13.00 น. โดยถ่ำยทอดสด ณ ห้องประชุม ส ำนักงำนใหญ่ของ

บริษัทฯ ดังนั้นจึงไม่มีกำรจัดประชุมทำงกำยภำพส ำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้นในครั้งนี ้โดยวำระกำรประชุมและแนวปฏิบัติกำรเขำ้

ร่วมกำรประชุมตำมที่ไดจ้ัดสง่หนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น และได้มีกำรเผยแพร่ผำ่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลำดหลักทรัพย์แหง่

ประเทศไทยแล้วนั้น 

หลังจำกกำรนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสร็จสิ้น นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ มีผู้ถอืหุ้นเข้ำประชุม 

ออนไลน์ด้วยตนเองจ ำนวน 10 รำย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นเข้ำประชุมออนไลน์จ ำนวน 32 รำย โดยมีผู้ถือ

หุ้นเข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็น 42 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุ้น 175,474,178 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.0408 ของ

หุ้นที่ออกจ ำหน่ำยและช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว และมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมออนไลน์ระหว่ำงกำรประชุมจ ำนวน 227,408 หุ้น ดังนั้นมี

จ ำนวนผู้ถือหุ้นเข้ำประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 13 รำย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นท้ังหมด 32 รำย รวมเป็น 45 

รำย คิดเป็นจ ำนวนหุ้นท้ังหมด 175,701,586 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.1536 ของหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว จึงครบ

เป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 

อนึ่ง ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ก ำหนดว่ำ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุม ท้ังนี้ หำกไม่

ปรำกฏว่ำมีประธำนกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรมิได้มำเข้ำประชุม ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็น

ประธำนที่ประชุม หำกรองประธำนกรรมกำรไม่มี หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้ำร่วม

ประชุม ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุม ทั้งนี้ เนื่องจำกนำยกุมำร มังกำลัม เบอร์ล่ำ ประธำนกรรมกำรไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุม 

และปัจจุบัน บริษัทฯ มิได้มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำร จึงขอเสนอที่ประชุมให้เลือกผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม ท ำหน้ำที่

ประธำนในที่ประชุม ซึ่งต่อมำ นำยปรำโมท คำนเดลวำล ผู้ถือหุ้น ขอเสนอช่ือ นำยบีร์ กำปูร์ ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรบริษัท ให้เป็น

ประธำนในท่ีประชุม  

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
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นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้ง นำยบีร์ กำปูร์ เป็นประธำนท่ีประชุม เนื่องจำกไม่

มีผู้เสนอช่ืออื่น ดังนั้น ทีป่ระชุมได้ลงมติอนุมัติกำรแต่งตั้งนำยบีร์ กำปูร์ เป็นประธำนทีป่ระชุม 

นำยบีร์ กำปูร์ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มำเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เนื่องจำกกำรแพร่ 

ระบำดของ COVID-19 และกล่ำวเปิดกำรประชุม  

ประธำนท่ีประชุมได้แนะน ำกรรมกำรบริษัทต่อที่ประชุม ดังน้ี 

1. นำยวินัย สัจเดว กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำยปุร์สโซตัมดำส ชำร์มำ             กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยดิลิป ซิงห์ กอร์ กรรมกำร 

4. นำยบีร์ กำปูร์ กรรมกำร / ประธำนบริหำรกลุ่ม 

รำยชื่อกรรมกำรที่ไม่เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้ 

1. นำยกุมำร มังกำลัม เบอร์ล่ำ ประธำนกรรมกำรบริษัท 

2. นำงรำชำสรี เบอร์ล่ำ กรรมกำร 

3. นำยไซยัม ซุนเดอร์ มำฮันซำเรีย กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

จำกนั้นประธำนได้แนะน ำทีมผู้บริหำรต่อที่ประชุม ดังนี้  

1. นำยประสำน สิปำนิ ประธำนบริษัท 

2. นำยปรำโมท คำนเดลวำล รองประธำน (ฝ่ำยกำรเงินและพำณิชย์) 

3. นำยณัฐวุฒิ มหำวิไล รองประธำน (ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์)  

4.  นำยมำนิช เจน รองประธำน (ฝ่ำยเทคนิค) 

5. นำยมำเฮนดรำ กำเนอริวำล ผู้จัดกำรทั่วไป (ฝ่ำยพำณิชย์) 

6. นำยจักรกริช นุกูลกิจ ผู้จัดกำร (ฝ่ำย CSR) 

7. นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ เลขำนุกำรบริษัท 

ทั้งนี้ ประธำนที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทรำบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ัน ที่

ครอบคลุมกระบวนกำรท ำงำนทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่ำพนักงำนทุกคนในบริษัทฯ มีควำมเข้ำใจที่ดีเกี่ยวกับนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริตคอรัปช่ัน นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังได้มีกำรก ำหนดวิธีกำรและแนวทำงปฏิบัติของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทยเพื่อให้

เป็นไปตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  พร้อมทั้งขอควำมร่วมมือท่ำนผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ให้กำรประชุมด ำเนิน ไปอย่ำงรำบรื่น และขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมค ำถำมเป็นลำย

ลักษณ์อักษรผ่ำนทำงหน้ำต่ำงแชทของหน้ำจอกำรประชุมเท่ำนั้น 

ประธำนท่ีประชุมซึ่งมีข้อจ ำกัดในกำรใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในกำรเข้ำร่วม

ประชุม จึงขออนุญำตต่อที่ประชุมด ำเนินกำรประชุมครั้งนี้เป็นภำษำไทย เพื่อประโยชน์ส ำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ จำกผู้ถือหุ้น

ที่ส่วนใหญ่สื่อสำรด้วยภำษำไทยเป็นหลัก จึงขอให้นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ เลขำนุกำรบริษัท เพื่อช่วยประธำนที่ประชุมด ำเนินกำร

ประชุมเป็นภำษำไทย 

หลังจำกนั้น นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ เลขำนุกำรบริษัท ได้แนะน ำ นำงสำวชนำรัตน์ จันทร์หวำ จำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จ ำกัด ซึ่งเข้ำร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงข้อมูลด้ำนกำรเงิน และนำงสำวมำลี งำมวงศ์วัฒนำ นักกฎหมำยอิสระ ได้เข้ำร่วมกำรประชุมครั้งนี้

เพื่อสังเกตกำรณ์  
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ก่อนเริ่มอภิปรำยตำมวำระกำรประชุม นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ เลขำนุกำรบริษัท ได้ช้ีแจงข้อปฏิบัติส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดย

อธิบำยวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนน เป็นดังนี้ 

1. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

2. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำง

หนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วนได้  

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรลงคะแนน ดังนี้ 

3.1 เพื่อควำมรวดเร็ว ขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเฉพำะในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่ำนั้น โดยบริษัทฯ จะ

น ำเอำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไปหักออกจำกจ ำนวนหุ้นท้ังหมดที่เข้ำร่วมประชุมในแต่ละวำระ 

3.2 เมื่อผู้ถือหุ้นต้องกำรลงคะแนนเสียง ให้ด ำเนินกำรดังนี ้

-  คลิกท่ีเมนูลงคะแนนเสียงสัญลักษณ์เครื่องหมำยถูกทำงแถบเมนูท่ีปรำกฏอยู่ทำงซ้ำยมือของหน้ำจอ  

- จะมีปุ่ม ให้เลือกกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระที่สำมำรถลงคะแนนเสียงได้ 

-  ท ำกำรเลือกกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง   

- กดส่ง หลังจำกได้เลือกท ำกำรลงคะแนนแล้ว 

- เมื่อท ำกำรส่งกำรลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่ำนผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อควำมแจ้งเตือน ส่งกำรลงคะแนน

เรียบร้อย 

3.3  หำกผู้ถือหุ้นไม่ได้คลิ๊กกดปุ่มใด ๆ ท่ีเมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ 

ทั้งนี้กำรลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่ำนในแต่ละวำระได้จนกว่ำท่ีประชุมจะประกำศให้

ปิดกำรลงคะแนนเสียงของวำระนั้น ๆ 

เพื่อเหตุผลด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย ผู้ถือหุ้นแต่ละคนสำมำรถลงช่ือเข้ำสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่ำนั้น หำก

พบว่ำมีกำรลงช่ือเข้ำสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบรำว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน กำรลงช่ือเข้ำสู่ระบบ

ก่อนหน้ำน้ีจะถูกตัดออกจำกระบบโดยอัตโนมัติ ท้ังนี้ห้ำมเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของท่ำนกับบุคคลอื่น 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งมีกำรลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สำมำรถให้เปลี่ยนแปลงกำร

ลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถชมกำรถ่ำยทอดกำรประชุมและสอบถำมได้ตำมปกติ 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถรับชมกำรถ่ำยทอดสดกำรประชุมและสอบถำมค ำถำมเป็นลำยลักษณ์อักษรได้ตำมปกติ User ID / 

Password ส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมระบบ E-AGM ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่ำนภำยในก ำหนดเวลำแล้ว 

4. กำรประกำศผลกำรลงคะแนนเสียง โดยระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง จะด ำเนินกำรเมื่อเสร็จสิ้น กำร

ลงคะแนนในแต่ละวำระ ส ำหรับกำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระจะพิจำรณำจำกจ ำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุม ดังนั้น 

จ ำนวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและคะแนนเสียงในแต่ละวำระอำจจะไม่เท่ำกัน 
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สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 

หำกผู้ถือหุ้นต้องกำรถำมค ำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นในวำระใด ๆ กรุณำแจ้งช่ือและนำมสกุลทุกครั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในกำร 

เปิดเผยข้อมูลและกำรบันทึกกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม โดยสำมำรถพิมพ์ข้อควำมมำทำงหน้ำต่ำงแชท โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อควำม

และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อควำมดังกล่ำวมำยังที่ประชุม 

ผู้ด ำเนินกำรประชุมจะอ่ำนค ำถำมหรือควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้น โดยพิจำรณำจำกค ำถำมที่เกี่ยวข้องในแต่ละวำระกำรประชุมในขณะ 

นั้น  

ในกรณีที่ค ำถำมหรือควำมคิดเห็นถูกส่งเข้ำมำในระบบเป็นจ ำนวนมำก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำคัดเลือกค ำถำมตำมควำม

เหมำะสม และหำกมีค ำถำมใดที่ไม่สำมำรถตอบได้ในระหว่ำงกำรประชุมเนื่องจำกมีเวลำที่จ ำกัด บริษัทฯ จะพิจำรณำรวบรวมค ำถำม 

หรือควำมคิดเห็นดังกล่ำว เปิดเผยในรำยงำนกำรประชุมหรือช่องทำงอืน่ตำมควำมเหมำะสม 

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหำกำรเข้ำระบบประชุมระบบกำรออกเสียงลงคะแนน  ขอให้ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติส ำหรับกำรประชุมตำม

ข้อก ำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์  หรือสำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่ได้ที่ 02-013-4322 

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

อีกทั้งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมค ำถำมที่เกี่ยวข้องในแต่ละวำระเท่ำนั้น หำกท่ำนใดต้องกำรสอบถำมค ำถำมหรือ 

เสนอข้อคิดเห็นใด ๆ ที่นอกเหนือจำกวำระกำรประชุม ขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นสอบถำมได้ในวำระที่ 7 

หลังจำกนั้น นำยบีร์ กำปูร์ ประธำนที่ประชุม ได้ด ำเนินกำรประชุมตำมวำระ โดยขอให้นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ เลขำนุกำรบริษัท 

ด ำเนินกำรประชุมเป็นภำษำไทยในวำระที่ 1 

 

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ซึ่งจัดท ำขึ้นเมื่อวันที่ 30 

กรกฎำคม 2563 รำยงำนกำรประชุมฉบับดังกล่ำวซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ดังปรำกฎในสิ่งที่

ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  

วำระนี้จ ำต้องผ่ำนมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง

เท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด                                                              

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมค ำถำมหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรำกฎว่ำไม่มีกำรสอบถำมค ำถำมหรือข้อคิดเห็นใด ๆ 

เพิ่มเติมในวำระนี้  

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติในวำระที่ 1 พิจำรณำอนุมัติรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

เมื่อวันท่ี 30 กรกฎำคม 2563 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถคลิ๊กที่เมนู “ลงคะแนน

เสียง” เพื่อท ำกำรลงคะแนนเสียงในวำระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นท ำกำรลงคะแนนเสียง โดยคลิ๊กปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็น

ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จำกนั้นกดเพื่อยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นกำรลงคะแนน หำกผู้ถือหุ้นไม่คลิ๊กลงคะแนนในวำระใด ๆ จะถือว่ำ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ 
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นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ในวำระนี้มผีู้ถือหุน้เข้ำร่วมกำรประชุมออนไลน์เพิม่ขึ้นอีก 2 รำย คดิเป็นจ ำนวน 

227,308 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนหุ้นท้ังหมด 175,701,486 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.1535 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎำคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง

ข้ำงมำก ดังต่อไปนี้   

เห็นด้วย 153,501,006 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.0721 

ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 19,200,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.9279 

 ของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลังจำกนั้น ประธำนท่ีประชุม โดยขอให้นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ เลขำนุกำรบริษัท ด ำเนินกำรประชุมเป็นภำษำไทยในวำระที่ 2 

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 ได้ปรำกฎใน

หัวข้อ “รำยงำนคณะกรรมกำรต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรำยงำนประจ ำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมในครั้งน้ี ดังปรำกฎในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2  

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

ประธำนที่ประชุม ขอให้นำยประสำน สิปำนิ ประธำนบริษัท น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนและจุดเด่นทำงกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับปี

สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

นำยประสำน สิปำนิ ประธำนบริษัท น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนและสรุปจุดเด่นทำงกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

มีนำคม 2564 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้ 

1. สถานการณ์ตลาดโลกของเส้นใยเรยอน (VSF)  

1.1 กำรผลิตเส้นใยเรยอนโดยรวมลดลงร้อยละ 9.8 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในปี 2563 

1.2 ส่วนแบ่งกำรตลำดของเส้นใยเรยอน (VSF) อยู่ท่ีประมำณร้อยละ 5.7 ของกำรผลิตเส้นใยทั้งหมดทั่วโลก 

1.3 อุปสงค์มีกำรชะลอตัวลงในครั้งปีแรกของปี 2564 สืบเนื่องมำจำกกำรแพร่ะบำดของ COVID-19 รวมถึงมีกำรเพิ่มก ำลังกำร

ผลิตใหม่ในประเทศจีนและอินโดนีเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้ก ำลังกำรผลิตเส้นใยเรยอน  (VSF) ส่วนเกินถึงร้อยละ 

30 เมื่อเทียบกับร้อยละ 22 ในช่วงไม่กี่ผีที่ผ่ำนมำ ส่งผลกดดันต่อรำคำเส้นใยเรยอน (VSF)   

1.4 กำรฟื้นตัวทั้งในด้ำนอุปสงค์และรำคำของเส้นใยเรยอน (VSF) ตั้งแต่ไตรมำส 4 ของปี 2564 เป็นต้นไป โดยได้รับแรง 

สนับสนุนจำกกำรเพิ่มสต็อกสินค้ำและควำมต้องกำรที่แข็งแกร่ง 

1.5 สถำนกำรณ์ตลำดเส้นใยเรยอน (VSF) ในปัจจุบัน เป็นดังนี ้

- เนื่องจำกอุปสงค์ที่ฟื้นตัวกลับสู่สภำพปกติ ดังนั้น อัตรำกำรด ำเนินงำนของโรงงำนเส้นใยเรยอน (VSF) ของประเทศจีน 

จึงปรับตัวดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จนถึง ณ ปัจจุบัน มมีำกกว่ำร้อยละ 80  

- ควำมรุนแรงของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่ก ำลังด ำเนินอยู่นั้น คำดดว่ำจะน ำไปสู่ควำมผันผวนของอุปสงค์ 

ส ำหรับห่วงโซ่มูลค่ำสิ่งทอโดยรวม รวมถึงเส้นใยเรยอน (VSF) ในอนำคตอันใกล้นี้ 

- สถำนกำรณ์ก ำลังกำรผลิตส่วนเกินในเส้นใยเรยอน (VSF) อำจด ำเนินต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้ำงหน้ำ ซึ่งอำจน ำไปสู่แรง 

กดดันต่อรำคำเส้นใยเรยอน (VSF) และอัตรำก ำไรในอนำคตอันใกล้นี้ 
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2. ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

2.1 กำรเปลี่ยนสำยกำรผลิตที่ 3 เป็นผลิตภัณฑ์เส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอ (non-woven) ในเดือนพฤษภำคม 2563 เพื่อรองรับควำม 

ต้องกำรที่เพิ่มขึ้นของตลำดด้ำนสุขอนำมัย  

2.2 ส่วนแบ่งกำรขำยในผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 41 

2.3 คุณภำพของเส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอ(non-woven) เป็นที่ยอมรับอย่ำงดีในทุกตลำด และผลิตภัณฑ์โมดำลเป็นทำงเลือกที่ดี 

ส ำหรับลูกค้ำหลัก 

2.4 ต้นทุนคงที่ลดลงร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปีก่อน ด้วยมำตรกำรกำรควบคุมต้นทุนและกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ 

2.5 มุ่งเน้นในด้ำนควำมปลอดภัย คุณภำพ ประสิทธิภำพ และกำรควบคุมต้นทุนในกำรปฏิบัติงำนท้ังหมดอย่ำงต่อเนื่อง 

2.6 มำตรกำรกำรควบคุม COVID-19 ที่ครอบคลุมในทุกสถำนท่ีท ำงำน 

2.7 ในปีนี้ บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 7 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) และก ำไรสุทธิจ ำนวน 89 ล้ำนบำท (งบกำรเงิน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย) 

2.8 ผลกระทบต่อกำรขับเคลื่อนหลักต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

- รำยได้จำกกำรขำยลดลงร้อยละ 19 เนื่องมำจำกยอดขำยและปริมำณขำยที่ลดลง เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของ 

COVID-19  

- ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงร้อยละ 61 เนื่องมำจำกผลก ำไรของบริษัทร่วมลดลง 

- ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรได้รับผลกระทบในทำงลบ เนื่องมำจำกกำรผลิตที่ลดลง  ค่ำขนส่งทำงทะเลที่เพิ่มขึ้น และ

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง อย่ำงไรก็ตำมรำคำวัตถุดิบที่ลดลงช่วยลดผลกระทบในเชิงลบได้ 

2.9 เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภำพกำรเติบโตในระยะยำวของเส้นใยเรยอน (VSF) บริษัทฯ ยังคงลงทุนในโครงกำรริเริ่มควำม 

ยั่งยืนด้ำนกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญ เช่น กำรใช้เยื่อกระดำษท่ียั่งยืน และกำรน ำแผนกำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ไปปฏิบัติ โดยเป้ำหมำยของบริษัทฯ คือ กำรบรรลุมำตรฐำนสำกลที่ดีที่สุดในกำรผลิตเส้นใยแบบยั่งยืน  อีกทั้งบริษัทฯ ได้มี

กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน EU BAT’s (European Best Available Technology) ส ำหรับกำรใช้สำรเคมีทั้งหมด 

2.10 บริษัทฯ ยังคงด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ในด้ำน CSR เพื่อประโยชน์และกำรพัฒนำชุมชนรอบโรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

3. ความท้าทายของบริษัทฯ   

3.1 กำรพึ่งพำตลำดส่งออกท่ีมีกำรแข่งขันสูง และตลำดในประเทศท่ีแทบไม่มีนัยส ำคัญ 

3.2 ต้นทุนค่ำขนส่งทำงทะเลเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วตั้งแต่ไตรมำส 3 ของปี 2564 เป็นต้นมำ ซึ่งคำดว่ำจะยังด ำเนินต่อไปในช่วง 2-3 

ไตรมำสหน้ำ เนื่องจำกควำมไม่สมดุลของของตู้คอนเทนเนอร์และตลำดกำรขนส่ง 

3.3 ต้นทุนกำรด ำเนินงำนท่ีสูงขึ้นในประเทศไทย ในส่วนของก ำลังคนและพลังงำน 

3.4 กำรไม่สำมำรถขยำยพื้นทีใ่นที่ตั้งปัจจุบันได้ เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนพ้ืนท่ีและข้อจ ำกัดของกฎระเบียบด้ำนผังเมือง 

3.5 กำรเคลื่อนไหวทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

4. การขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพ่ือลดความท้าทาย 

4.1 มุ่งเน้นกำรเพิ่มยอดขำยในผลิตภัณฑ์เส้นใยพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์เส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอ (Non-Woven) และผลิตภัณฑ์โมดำล 

(Modal) 

4.2 มุ่งเน้นประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

4.3 ลดค่ำใช้จ่ำยคงท่ีอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

4.4 กำรขับเคลื่อนในกำรวำงต ำแหน่งผลิตภัณฑ์เส้นใย Liva-Eco ในตลำดระดับพรีเมี่ยมเพื่อควำมยั่งยืนอย่ำงต่อเนื่อง 

4.5 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนเส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอด้วยมำตรฐำนระดับโลก 
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นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมค ำถำมหรือแสดงควำมเห็น โดยสรุปได้ดังนี้  

1. นำยใจมั่น ทักรำล – ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถำมรำยละเอียดต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรลงทุนของบริษัทฯ ในใบแสดงสิทธิใน

ผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิง (GDRs) ของบริษัท กรำซิม อินดัสตรีส์ จ ำกัด และกำรลงทุนในบริษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี 

อิงค์ 

- นำยบีร์ กำปูร์ ประธำนที่ประชุม ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เนื่องจำกค ำถำมนี้ไม่เกี่ยวข้องในวำระนี้ จึงขอให้น ำค ำถำมดังกล่ำวไปถำม

ในวำระอื่น 

2. นำยวันชัย เลิศศรีจตุพร – ผู้แทนจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถำมแผนกำรด ำเนินงำนกำรขยำยก ำลังกำรผลิต กำรเพิ่ม

ก ำลังกำรผลิต  และส่วนแบ่งกำรตลำดในผลิตภัณฑ์เส้นใยชนิดพิเศษ นอกจำกนั้นยังได้สอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจ 

กลยุทธ์ และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรส ำหรับปี 2564 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ที่มีควำมไม่แน่นอนอันจำกกำรแพร่ระบำดของ 

COVID-19 

- นำยบีร์ กำปูร์ ประธำนที่ประชุม ได้ขอให้นำยประสำน สิปำนี ประธำนบริษัท เป็นผู้ ช้ีแจง โดยอธิบำยว่ำ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่

จะผสมผสำนผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยกำรเพิ่มยอดขำยในผลิตภัณฑ์เส้นใยชนิดพิเศษ และส ำหรับในปีปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มี 

แผนที่จะเพิ่มก ำลังกำรผลิต 

3. นำยฤทธิชัย หยิบเจริญพร – ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงสัดส่วนรำยได้ระหว่ำงเส้นใยเรยอนชนิดปกติกับเส้นใยเรยอนชนิดพิเศษ และ

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิตในปัจจุบัน 

- นำยบีร์ กำปูร์ ประธำนที่ประชุม ได้ขอให้นำยประสำน สิปำนี ประธำนบริษัท เป็นผู้ ช้ีแจง โดยอธิบำยว่ำ ในปีที่แล้ว ส่วนแบ่ง 

ส ำหรับเส้นใยเรยอนชนิดพิเศษอยู่ที่ร้อยละ 80 และคำดว่ำจะมีส่วนแบ่งส ำหรับเส้นใยเรยอนชนิดพิเศษอยู่ในระดับไม่มำกกว่ำ 

หรือน้อยกว่ำเมื่อเทียบกับปีปัจจุบัน และบริษัทฯ ยังคงรักษำควำมยืดหยุ่นในกำรใช้ก ำลังกำรผลิตส ำหรับเส้นใยเรยอนชนิดปกติ 

กับเส้นใยเรยอนชนิดพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะตลำดเพื่อเพิ่มกำรใช้ก ำลังกำรผลิตสูงสุด โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำร 

ผลิต 4 สำยกำรผลิตจำกท้ังหมด 5 สำยกำรผลิตเป็นกำรช่ัวครำว เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำ

จะมีกำรใช้ก ำลังกำรผลิตเต็มที่ในปีนี้  

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมค ำถำมหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรำกฎว่ำไม่มีกำรสอบถำมค ำถำมหรือข้อคิดเห็นใด ๆ 

เพิ่มเติมในวำระนี้  

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ขอให้ท่ีประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ที่ประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

หลังจำกนั้น ประธำนท่ีประชุม โดยขอให้นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ เลขำนุกำรบริษัท ด ำเนินกำรประชุมเป็นภำษำไทยในวำระที่ 3 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2564 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ ขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2564 

และงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 ซึ่งผ่ำนตรวจสอบแล้ว ได้แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปี ซึ่งคณะกรรมกำร

บริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเหมำะสมตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และคณะกรรมกำร

ตรวจสอบได้จัดท ำรำยละเอียดไว้ในหัวข้อ “รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ” ในรำยงำนประจ ำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรำกฎในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 โดยผู้สอบบัญชีมีควำมเหน็และรบัรองว่ำงบกำรเงินของบริษัทฯ  ไม่มี

เงื่อนไขใด ๆ  รำยละเอียดตำมที่ได้กล่ำวไปแล้วในวำระที่ 2  
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วำระนี้จ ำต้องผ่ำนมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง

เท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด      

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมค ำถำมหรือแสดงควำมเห็น โดยสรุปได้ดังนี้  

 นำยวันชัย เลิศศรีจตุพร – ผู้แทนจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถำมว่ำ จำกกำรที่บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 89 ล้ำน

บำท จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2564 ซึ่งรวมรำยได้อื่นจ ำนวน 53 ล้ำนบำท (ค่ำสินไหมทดแทน) บริษัทฯ คำดกำรณ์รำยได้และ 

ควำมสำมำรถในกำรท ำไรของปีนี้ อย่ำงไรบ้ำง 

- นำยบีร์ กำปูร์ ประธำนท่ีประชุม ช้ีแจงว่ำ ในช่วงเวลำนี้เป็นช่วงเวลำที่ยำกล ำบำก เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท ำให้

สถำนกำรณ์ตลำดมีควำมไม่แน่นอนกอรปกับควำมท้ำทำยอื่น ๆ เช่น ต้นทุนค่ำขนส่งทำงทะเลทีเ่พิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นกำรยำกที่จะให้

ข้อมูลกำรคำดกำรณ์ของรำยได้ส ำหรับปีนี้ อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์ธุรกิจของบริษัทฯ คำดว่ำจะกลับมำเป็นปกติได้หลังกำรแพร่

ระบำดของ COVID-19 เนื่องจำกแนวโน้มระยะยำวของอุตสำหกรรมเส้นใยเรยอน (VSF) ยังคงอยู่ในทิศทำงที่เป็นบวก 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมค ำถำมหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรำกฎว่ำไม่มีกำรสอบถำมค ำถำมหรือข้อคิดเห็นใด ๆ 

เพิ่มเติมในวำระนี้  

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติในวำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 

และงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถคลิ๊กที่เมนู “ลงคะแนน

เสียง” เพื่อท ำกำรลงคะแนนเสียงในวำระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นท ำกำรลงคะแนนเสียง โดยคลิ๊กปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็น

ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จำกนั้นกดเพื่อยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นกำรลงคะแนน หำกผู้ถือหุ้นไม่คลิ๊กลงคะแนนในวำระใด ๆ จะถือว่ำ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ในวำระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมกำรประชุมออนไลน์เพิ่มขึ้นอีก 1 รำย คิดเป็นจ ำนวน 100 

หุ้น รวมเป็นจ ำนวนหุ้นท้ังหมด 175,701,586 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.1536 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 

ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

มีนำคม 2564  ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดังต่อไปนี้   

เห็นด้วย 153,554,486 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.3951 

ไม่เห็นด้วย 22,138,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.6001 

งดออกเสียง 8,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0048 

 ของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลังจำกนั้น ประธำนท่ีประชุม โดยขอให้นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ เลขำนุกำรบริษัท ด ำเนินกำรประชุมเป็นภำษำไทยในวำระที่ 4 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 

มีนำคม 2564 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลในอัตรำร้อยละ 20-35 ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร หลังจำกจัดสรรเป็นทุนส ำรองตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยพิจำรณำควำมต้องกำรเงินทุนส ำหรับแผนธุรกิจในอนำคตตำมที่

คณะกรรมกำรของบริษัทฯ เห็นสมควร 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31 มีนำคม 2564 ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 7 ล้ำนบำท  เมื่อเทียบกับปีก่อนมีผล

ขำดทุนสุทธิจ ำนวน 214 ล้ำนบำท คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลในอัตรำ

หุ้นละ 0.05 บำท ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564  คิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น  10.08 ล้ำนบำท  เงินปันผลจะถูกหักภำษี ณ ที่

จ่ำยตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด  โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 สิงหำคม 2564 และอนุมัติให้นำยประสำน สิปำนิ 

ประธำนบริษัท เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลในครั้งนี้ 

วำระนี้จ ำต้องผ่ำนมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง

เท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด                                                              

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมค ำถำมหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรำกฎว่ำไม่มีกำรสอบถำมค ำถำมหรือข้อคิดเห็นใด ๆ 

เพิ่มเติมในวำระนี้  

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติในวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 

2564  

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถคลิ๊กที่เมนู “ลงคะแนน

เสียง” เพื่อท ำกำรลงคะแนนเสียงในวำระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นท ำกำรลงคะแนนเสียง โดยคลิ๊กปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็น

ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จำกนั้นกดเพื่อยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นกำรลงคะแนน หำกผู้ถือหุ้นไม่คลิ๊กลงคะแนนในวำระใด  ๆ จะถือว่ำ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ 

ที่ประชุมได้พิจำรณำแลว้ มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลในอัตรำหุ้นละ 0.05 บำท ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 คิดเป็นจ ำนวนเงิน

ทั้งสิ้น 10.08 ล้ำนบำท ซึ่งจ่ำยจำกก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เงินปันผลจะถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด โดย

ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 สิงหำคม 2564 และอนุมัติให้นำยประสำน สิปำนิ ประธำนบริษัท เป็นผู้มีอ ำนำจในกำร

ด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลในครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดังต่อไปนี้   

เห็นด้วย 150,704,586 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.7730 

ไม่เห็นด้วย 24,997,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.2270 

งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 ของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลังจำกนั้น ประธำนท่ีประชุม โดยขอให้นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ เลขำนุกำรบริษัท ด ำเนินกำรประชุมเป็นภำษำไทยในวำระที่ 5 
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ก ำหนดว่ำ “ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้

กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 

ใน  3 โดยกรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้” 

ในปีนี้    บริษัทฯ มีกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 3 คน   คือ   (1) นำยปุร์สโซตัมดำส ชำร์มำ – กรรมกำรอิสระ 

(2) นำยดิลิป ซิงห์ กอร์ – กรรมกำร (3) นำยบีร์ กำปูร์ – กรรมกำร 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ อย่ำงไรก็ตำมกระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรนั้นมำจำกควำมรู้และประสบกำรณ์ของกรรมกำร ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร ดังปรำกฎในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ

ที่ 6 และประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัท ดังปรำกฎในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 และ

นิยำมกรรมกำรอิสระ ดังปรำกฎในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรทั้ง 3 คน คือ คือ   (1) นำยปุร์สโซตัม

ดำส ชำร์มำ – กรรมกำรอิสระ (2) นำยดิลิป ซิงห์ กอร์ – กรรมกำร (3) นำยบีร์ กำปูร์ – กรรมกำร กลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

บริษัทอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกกรรมกำรดังกล่ำวเป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์อันเป็นประโยชน์อย่ำงมำกในควำมส ำเร็จอันต่อเนื่อง

ของบริษัทฯ   

 ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ระบุว่ำ กรรมกำรของบริษัทมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้งได้รับเบี้ยประชุม

ส ำหรับกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรในแต่ละครั้งที่เข้ำร่วมประชุมเป็นจ ำนวนสูงสุดครั้งละ 25,000 บำท  

 รำยละเอียดค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรและค่ำตอบแทนอื่นที่เป็นกำรจ่ำยให้จำกควำมรู้ควำมสำมำรถอื่นที่ไม่ใช่ต ำแหน่งกรรมกำร ได้มี

กำรแสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปี หัวข้อ “ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร” 

วำระนี้จ ำต้องผ่ำนมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง

เท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

(นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา และ นายบีร์ กาปูร์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ โดยกรรมการทั้งสองตนนี้จะไม่มีการลงคะแนน

เสียงในวาระนี้) 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมค ำถำมหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรำกฎว่ำไม่มีกำรสอบถำมค ำถำมหรือข้อคิดเห็นใด ๆ 

เพิ่มเติมในวำระนี้  

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติในวำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระเป็น

รำยบุคคล 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถคลิ๊กที่เมนู “ลงคะแนน

เสียง” เพื่อท ำกำรลงคะแนนเสียงในวำระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นท ำกำรลงคะแนนเสียง โดยคลิ๊กปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็น

ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จำกนั้นกดเพื่อยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นกำรลงคะแนน หำกผู้ถือหุ้นไม่คลิ๊กลงคะแนนในวำระใด ๆ จะถือว่ำ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ 
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ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระกลับเข้ำมำเป็นกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง ด้วย

คะแนนเสียงข้ำงมำก ดังต่อไปนี้ 

 1.   นำยปุร์สโซตัมดำส ชำร์มำ กรรมกำรอิสระ 

เห็นด้วย 153,521,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.3761 

ไม่เห็นด้วย 22,138,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.6000 

งดออกเสียง 41,940 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0239 

 ของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2.   นำยดิลิป ซิงห์ กอร์ กรรมกำร 

เห็นด้วย 150,274,508 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.5283 

ไม่เห็นด้วย 25,418,578 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.4669 

งดออกเสียง 8,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0048 

 ของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 3.   นำยบีร์ กำปูร์ กรรมกำร 

เห็นด้วย 150,274,308 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.5281 

ไม่เห็นด้วย 25,418,678 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.4670 

งดออกเสียง 8,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0049 

 ของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลังจำกนั้น ประธำนท่ีประชุม โดยขอให้นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ เลขำนุกำรบริษัท ด ำเนินกำรประชุมเป็นภำษำไทยในวำระที่ 6 

 

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งก ำหนดว่ำ “กิจกำรอันที่ประชุม

สำมัญประจ ำปีพึงกระท ำ คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก ำหนดค่ำสอบบัญชี”  

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท   เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และจำก

กำรพิจำรณำจำกคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคณะกรรมกำรบริษัท ดังมีรำยนำมต่อไปนี้   

 (1) นำงสำวชนำรัตน์ จันทร์หวำ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 9052 หรือ  

 (2) นำยวัยวัฒน์ กอสมำนชัยกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 6333  หรือ  

 (3) นำงสำววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 8420 

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 

2565 เป็นเงินจ ำนวน 1,750,000.- บำท แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด (ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 : 

1,750,000.- บำท ยังไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่น)  

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับ

อนุญำตอื่นของส ำนักงำนท ำหน้ำท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่ำวได้ 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของส ำนักงำนดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่มีควำมสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ  
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คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

ก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีดังกล่ำวข้ำงต้น 

วำระนี้จ ำต้องผ่ำนมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง

เท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมค ำถำมหรือเสนอข้อคิดเห็น ปรำกฎว่ำไม่มีกำรสอบถำมค ำถำมหรือข้อคิดเห็นใด ๆ 

เพิ่มเติมในวำระนี้  

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำลงมติในวำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีส ำหรบัปี

สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ระบบลงคะแนนเสียงได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถคลิ๊กที่เมนู “ลงคะแนน

เสียง” เพื่อท ำกำรลงคะแนนเสียงในวำระนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นท ำกำรลงคะแนนเสียง โดยคลิ๊กปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็น

ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จำกนั้นกดเพื่อยืนยันเพื่อเสร็จสิ้นกำรลงคะแนน หำกผู้ถือหุ้นไม่คลิ๊กลงคะแนนในวำระใด ๆ จะถือว่ำ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ 

ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว  มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  ดังนี ้(1) นำงสำวชนำรัตน์ จันทร์หวำ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 9052 

หรือ (2) นำยวัยวัฒน์ กอสมำนชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 6333 หรือ (3) นำงสำววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด และอนุมัติค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 มีนำคม 2565 เป็นเงินจ ำนวน 1,750,000.- บำท ซึ่งไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดังต่อไปนี้ 

เห็นด้วย 153,563,086 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.3999 

ไม่เห็นด้วย 22,138,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.6001 

งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 

 ของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หลังจำกนั้น ประธำนท่ีประชุม โดยขอให้นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ เลขำนุกำรบริษัท ด ำเนินกำรประชุมเป็นภำษำไทยในวำระที่ 7 

 

วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ก ำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำมข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมกำรได้

ช้ีแจงข้อซักถำมหรือข้อสงสัยต่ำง ๆ (ถ้ำมี) ดังนั้น จะไม่มีกำรน ำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติและจะไม่มีกำรลงมติใด ๆ 

ในวำระนี้ 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ แจ้งว่ำที่ประชุมได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับแล้ว หลังจำกนั้นได้ถำมต่อท่ี

ประชุมว่ำมีข้อซักถำมหรือข้อคิดเห็นใด ๆ หรือไม่ โดยมีค ำถำมหรือข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 

1. นำยใจมั่น ทักรำล – ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถำมเกี่ยวกับรำยละเอียดกำรลงทุนของบริษัทฯ ในใบแสดงสิทธิใน

ผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิง (GDRs) ของบริษัท กรำซิม อินดัสตรีส์ จ ำกัด และกำรลงทุนในบริษัท เอวี กรุ๊ป เอ็นบี 

อิงค์ และนำยฤทธิชัย หยิบเจริญพร – ผู้ถือหุ้นอีกรำย อยำกทรำบผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในบริษัทเหล่ำนี้  
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- นำยบีร์ กำปูร์ ประธำนที่ประชุม ช้ีแจงรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

ก) กำรลงทุนใน GDRs ของบริษัท กรำซิม อินดัสตรีส์ จ ำกัด และกำรลงทุนในบริษัทเอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์ ได้รับกำรอนุมัติจำก 

คณะกรรมกำรบริษัท และจ ำนวนเงินท่ีลงทุนจริงอยู่ในจ ำนวนเงินลงทุนรวมที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว

เช่นกัน 

ข) GDRs ของบริษัท กรำซิม อินดัสตรีส์ จ ำกัด เป็นกำรซื้อตรำสำรจดทะเบียนที่อยู่ในตลำดเปิด ในรำคำตลำด ณ ขณะนั้น ซึ่ง

ถือว่ำไม่เป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมแนวทำงของส ำนักงำน ก.ล.ต. เนื่องจำกเป็นกำรซื้อในตลำดเปิดที่ไม่ทรำบตัวตนของ

ผู้ขำย รำคำซื้อเฉลี่ยของ GDRs เป็นสกุลเงินบำทเท่ำกับ 376.21 บำท (เทียบเท่ำ 12.46 ดอลล่ำร์สหรัฐฯ) 

ค) กำรลงทุนในบริษัทเอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์ ได้ด ำเนินกำรตำมกำรประเมินมูลค่ำของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมืออำชีพ ซึ่งกำร 

ได้มำดังกล่ำวนี้ ท ำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนกำรถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในบริษัทแห่งนี้ รำคำของกำรได้มำอยู่ที่ 14,204 บำท 

ต่อหุ้น (เทียบเท่ำ 597.80 ดอลล่ำร์แคนำดำ) โดยเป็นกำรลงทุนเชิงกลยุทธ์ในระยะยำวที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อเป็น 

หลักประกันควำมมั่นคงของวัตถุดิบหลักที่ส ำคัญ กำรเข้ำซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็นกำรซื้อจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันใน

ต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม รำยกำรดังกล่ำวไม่เป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมแนวทำงของส ำนักงำน ก.ล.ต. เช่นกัน 

ง) รำคำตลำดของ GDRs ในปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564) อยู่ที่ 648.46 บำท (เทียบเท่ำ 20.40 ดอลล่ำร์สหรัฐฯ) ซึ่ง

สูงกว่ำต้นทุนกำรได้มำเกือบร้อยละ 64 

จ) ผลตอบแทนโดยรวมในกรณีที่ลงทุนใน GDRs ของบริษัท กรำซิม อินดัสตรีส์ จ ำกัด (ยังไม่รวมมูลค่ำในปัจจุบัน) อยู่ที่ 

ประมำณร้อยละ 12 ต่อปี ในขณะที่มูลค่ำกำรลงทุนใหม่เพิ่มเติมในปี 2564 เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 64 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 

2564 

2. นำยรักชัย ธนำคีรี – ผู้ถือหุ้น สอบถำมผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 1 ของปีปัจจุบัน เรื่องของกำรใช้ก ำลังกำรผลิต ต้นทุน 

(ค่ำใช้จ่ำย) และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (อัตรำก ำไร) เป็นอย่ำงไรเมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน 

- นำยบีร์ กำปูร์ ประธำนที่ประชุม ช้ีแจงว่ำ กำรประชุมในครั้งนี้เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของปีที่แล้วเป็นหลัก ดังนั้น

จึงไม่สำมำรถให้รำยละเอียดเกี่ยวกับไตรมำส 1 ของปีปัจจุบันได้ 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมค ำถำม ปรำกฎว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมค ำถำมในรื่องใดอีก หลังจำกนั้นได้ขอให้ 

ประธำนท่ีประชุมกล่ำวปิดประชุม 

ประธำนได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุม และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน

ของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้ำท่ีและรับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อกำรเติบโตของบริษัทฯ 

นำงสุวรรณำ เฉลิมวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่ำ รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 จะจัดส่งให้กับตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำไปที่ 

www.thairayon.com  

ประธำนกล่ำวปิดประชุมเวลำ 14.27 น. 
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                     (นำยบีร์ กำปูร์) 

                                   กรรมกำรบริษัท 
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