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 รายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2561 
ของบรษิทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) 

 

วันทปีระชุม : วันศกุร์ที 21 กนัยายน 2561 

สถานทปีระชุม : ณ ห้องพมิาน สยาม ฮอลล์ ชนั 29 โรงแรม ด ิแอทธินี โฮเทล อะ ลกัซ์ชรีู คอลเล็คชนั โฮเทล แบงค็อก 

เลขที 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

ประธานทปีระชุม : ดร.บีร์ กาปร์ู  กรรมการบริษัท  

เลขานุการทีประชมุ : นางสวุรรณา เฉลิมวฒัน์  เลขานกุารบริษัท 

เริมประชุมเวลา : 15.00 น. 

 

นางสุวรรณา เฉลิมวฒัน์ เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทีเข้าร่วมการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 

1/2561 (EGM no.1/2018) ของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) นอกจากนี ได้ขอให้เจ้าหน้าทีดแูลสถานทีจดั

ประชมุชีแจงแนวทางการปฏิบตัเิกียวกบัการอพยพออกจากสถานทีจดัประชมุในกรณีทีเกิดเหตุฉกุเฉินสําหรบัผู้ เข้าร่วมประชมุ

ทงัหมด 

หลงัจากการการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเสร็จสิน นางสวุรรณาแจ้งต่อทีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วย

ตนเองจํานวน 87 ราย และผู้ รับมอบฉันทะซึงได้รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้นจํานวน 102 ราย รวมเป็น 189 ราย คดิเป็นจํานวนหุ้น 

135,471,770 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.1983 ของหุ้นทีออกจําหนา่ยและชําระเต็มมลูค่าแล้ว และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ

ระหว่างการประชมุจํานวน 64,970 หุ้น ดงันนัมีจํานวนผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองทงัหมด 103 ราย และผู้รับมอบฉันทะซงึได้รับ

มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นทงัหมด 118 ราย รวมเป็น 221 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นทงัหมด 135,562,510 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

67.2433 ของหุ้นทีออกจําหนา่ยและชําระเต็มมลูค่าแล้ว จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 

อนงึ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 กําหนดว่า ในการประชมุผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชมุ ทงันี หากไม่

ปรากฏว่ามีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชมุ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธานทีประชมุ หากรองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแตไ่ม่อาจปฏิบตัิหน้าทีได้ ให้ทีประชมุเลือกตงัผู้ ถือหุ้นคนหนงึ ซงึได้เข้าร่วม 

ทําหน้าทีเป็นประธานทีประชมุ ทงันี เนืองจากนายกมุาร มงักาลมั เบอร์ล่า ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุ และ

ปัจจุบนั บริษัทฯ มิได้มีผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ จงึเรียนเสนอทีประชมุให้เลือกผู้ถือหุ้นทีอยูใ่นทีประชมุ ทําหน้าที

ประธานในทีประชมุ ซงึต่อมา นายประบู นาเรนท์ มาตู้  ผู้ ถือหุ้นและกรรมการอสิระของบริษัทฯ ขอเสนอชือ ดร.บีร์ กาปร์ู ผู้ รับมอบ

ฉนัทะของผู้ถือหุ้น หลงัจากนนั ทีประชมุได้แตง่ตงั ดร.บีร์ กาปร์ู เป็นประธานทีประชมุ  

หลงัจากนนั ดร.บีร์ กาปร์ู กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทีมาเข้าร่วมประชมุและกล่าวเปิดการประชมุ  

ประธานทีประชมุได้แนะนํากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูต่อทีประชมุ ดงันี 

1. นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายประบู นาเรนท์ มาตู้  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.บีร์ กาปร์ู กรรมการ / ประธานบริหารกลุม่ 
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รายชือกรรมการทีไม่ได้เข้าร่วมประชมุ ดงันี 

1. นายกมุาร มงักาลมั เบอร่า ประธานกรรมการ 

2. นางราชาสรี เบอร์ล่า กรรมการ 

3. นายวินยั สจัเดว กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายดลิปิ ซงิห์ กอร์ กรรมการ  

จากนนัประธานได้แนะนําทีมผู้บริหารต่อทีประชุม ดงันี  

1. นายประสาน สปิานิ ประธานบริษัท 

2. นายปราโมท คานเดลวาล รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 

3. นายมาเฮนดรา กาเนอริวาล ผู้ช่วยผู้จดัการทวัไป (ฝ่ายพาณิชย์) 

4. นางสาวเมธาวี ตงัธรรมจิตร ผู้จดัการ (ฝ่ายการตลาด) 

5. นายหมิานช ูโดเน่ ผู้ ช่วยผู้บริหารฝ่ายเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และจีน 

6. นางสาววินาต ิกปุต้า ผู้ช่วยผู้จดัการทวัไป (ทีปรึกษากฎหมาย)  

7. นางสุวรรณา เฉลิมวฒัน์ เลขานกุารบริษัท 

 

ประธานทีประชมุซงึมีข้อจํากดัในการใช้ภาษาไทยในการสือสาร และเพือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะในการเข้า

ร่วมประชมุ จงึขออนญุาตต่อทีประชมุดําเนินการประชุมครังนีเป็นภาษาไทย และเป็นประโยชน์สําหรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

จากผู้ ถือหุ้น ทสี่วนใหญ่สือสารด้วยภาษาไทยเป็นหลกั จงึขอให้นางสุวรรณา เฉลิมวฒัน์ เลขานกุารบริษัท เพือช่วยประธานที

ประชมุดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทย 

ทงันี เพือให้มนัใจว่าการประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรืนตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัทีเกียวข้อง นางสวุรรณาแจ้ง

ให้ทีประชมุทราบว่า บริษัทฯ กําหนดให้มีการจดัประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครังที 1/2561 ในวนัศกุร์ที 21 กนัยายน 2561 เวลา 15.00 

น. ซงึได้จดัส่งหนงัสือเชญิประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นให้กบัผู้ถือหุ้น เพือดําเนินการประชมุตามวาระดงัต่อไปนี 

วาระที 1  พิจารณาอนมุตัริายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมอืวนัที 18 กรกฎาคม 2561  

วาระที 2 พิจารณาอนมุตัิการยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวจากเดมิร้อยละ 49 เป็นโดยไม่

มีข้อจํากดั และการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 เพอืให้สอดคล้องกบัการยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้น

ของผู้ ถือหุ้นสญัชาตติ่างด้าว 

และได้แจ้งให้ทีประชมุทราบว่า หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ขอให้ซกัถามทีเกียวข้องในแตล่ะวาระเทา่นนั เพือประโยชน์ของทุก

ท่าน ขอให้แจ้งชือนามสกลุก่อนทีจะถามคําถาม คําชีแจง หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ 

ก่อนเริมอภิปรายตามวาระการประชมุ เลขานุการบริษัทได้ชีแจงข้อปฏิบตัสํิาหรับการประชมุผู้ถือหุ้น ซงึสรุปสาระสําคญัดงัต่อไปนี 

1.  ในกรณีทีมีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในทีประชมุ ให้ถือคะแนนเสียงหนงึหุ้นต่อหนงึเสียง ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียง

ลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ได้ตามคะแนนเสียงทีตนมีได้ ยกเว้นกรณีของ custodian  

2.  ในกรณีทีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องลงคะแนนเสียงตามทีผู้มอบฉนัทะระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเทา่นนั 

3.  บตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เมือทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงแล้ว จะมีการเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงจาก

ผู้ถือหุ้นที “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแตล่ะวาระ เพือนํามานบัคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 

4.  สําหรับผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนผู้ ถือหุ้นนัน ผล

การนบัคะแนนจะรวมถงึการออกเสียงลงคะแนนเสียงนนัๆ 
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5.   บริษัทฯ จะคํานวณการลงคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านนั กรณีทีมีคะแนนเสียง

เทา่กัน ประธานในทีประชมุมีสทิธิออกเสียงเพมิขึนอกีหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด 

6.  บตัรลงคะแนนเสียงในลกัษณะอย่างใดอย่างหนึงดงันี ให้ถือเป็นบตัรเสีย 

6.1 บตัรลงคะแนนทีมกีารทําเครืองหมายเกินกว่าหนงึช่อง ยกเว้น กรณีผู้ รับมอบฉนัทะทีเป็น Custodian ทีสามารถ

แบง่แยกคะแนนเสียงในแต่ละความเห็นก็ได้  

6.2  บตัรลงคะแนนทีมกีารออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั ทีไม่สามารถสือความได้วา่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “เห็น

ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 

6.3  บตัรลงคะแนนทีมกีารขีดฆ่าและไม่มีลายมือชือทีถกูต้อง 

6.4  บตัรลงคะแนนมกีารลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระทีมกีารลงคะแนน 

7. บริษทัฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนบัคะแนนเสียง  

8. หลงัจากการนบัคะแนนเสียงเสร็จสิน ผลการลงคะแนนเสียงจะปรากฏบนหน้าจอและจะประกาศผลการลงคะแนน

เช่นเดียวกนั 

9.  จํานวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแตล่ะวาระอาจแตกต่างไป เนืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิม

หรืออาจจะออกจากทีประชมุกไ็ด้ 

 

หลงัจากนนั ประธานทีประชมุ ได้ดําเนินการประชมุตามวาระ โดยขอให้นางสุวรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารบริษัท ทําหน้าที

ดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทยในวาระที 1 

 

วาระที 1 พจิารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 เมือวันท ี18 กรกฎาคม 2561 

นางสุวรรณา เฉลิมวฒัน์ ขอให้ทีประชมุพจิารณาอนมุตัริายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ซงึจดัทําขนึเมือวนัที 18 

กรกฎาคม 2561 ตามทีปรากฏในหน้า 8-35 ของหนงัสือเชิญประชมุ ซงึได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชญิประชมุในครังนี

แล้ว ดงัปรากฎในสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 1  

ประธานทีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามข้อมลูทีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องในรายงานการประชมุ ประเด็นหรือข้อคดิเห็น

ของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี  

1) ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชอื)  กล่าวว่า  หนงัสือเชญิประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2561  ในวาระที 1  (ฉบบัภาษาไทย)  พมิพ์คําวา่  

”การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น” ควรแทนทีด้วยคําว่า “การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2561” ซงึอาจเกิดจากความผิดพลาด

ในการพิมพ์ 

2) นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นดงัต่อไปนี 

2.1  รายงานการประชมุควรระบุชือกรรมการทีเข้าร่วมประชมุและกรรมการทีไม่เข้าร่วมประชุม 

2.2  รายงานการประชมุฉบบันีไม่ครอบคลมุความคิดเห็นของเขาอยา่งชดัเจนเกียวกบัการปฏิบตัิตาม ESG (สงิแวดล้อม 

สงัคม และธรรมาภิบาล) ของบริษัทฯ ตลอดจนอายกุารใช้งานทีเพมิขึน คา่เสือมราคาทีลดลง และมลูคา่ซากของ

สินทรัพย์ทีสงูขึน และการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ 

2.3 คําวา่ การลดค่าเงินในสกุลเงินอินเดียนรูปี (INR) และสกลุเงินหยวน (CNY) ควรแทนทีด้วยการลดคา่เงินหรือการลดลง

ของสกลุเงิน 

2.4  บริษัทฯ ควรจดัส่งรายงานการประชมุให้ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (TSD) ในแง่

ของการกํากบัดแูลกจิการทีดี 
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3) นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร ผู้ถือหุ้น กลา่วว่า คําตอบของเขาในคําถามทเีกียวกบัผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

(หากมี) เนืองมาจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ยงัไม่ครอบคลมุในรายงานการประชมุและ

ขอให้ผู้บริหารช่วยให้คําตอบทีสมเหตสุมผลในคําถามดงักลา่วด้วย 

 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอยีดและข้อสงสยัอืนๆ ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเรืองอืนใด  

ประธานทีประชมุ  ขอให้ทีประชุมลงมติอนมุตัริายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวนัที 18 กรกฎาคม 2561 

นางสุวรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารของบริษัท ขอให้ทีประชมุพิจารณาลงมติในวาระนี หากมีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก

เสียง” ขอให้ยกมือขึน เพือให้เจ้าหน้าทรัีบใบลงคะแนนทีกรอกเรียบร้อยแล้วเพือนํามานบัคะแนนต่อไป 

นางสุวรรณา เฉลิมวฒัน์ เลขานุการของบริษัท ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ในวาระนีมผีู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุเพิมขนึอีก 28 ราย คิด

เป็นจาํนวน 28,630 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้นทงัหมด 135,500,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2125 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้ว

ทงัหมดของบริษัทฯ 

ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัริายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ซงึจดัทําขึนเมือวนัที 18 กรกฎาคม 2561

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัต่อไปนี   

 เห็นด้วย 135,500,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

 ไม่เห็นด้วย  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 

 งดออกเสียง  -  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ  0.000 

 ของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

หลงัจากนนั ประธานทีประชมุ ขอให้นางสุวรรณา เฉลมิวฒัน์ เลขานกุารบริษัท ทําหน้าทีดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทยในวาระที 

2 

 

วาระที 2 พจิารณาอนุมัติการยกเลิกข้อจาํกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากเดมิร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มี

ข้อจาํกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพือให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจาํกัดการถือหุ้นของ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 

นางสุวรรณา เฉลิมวฒัน์ เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อทีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ทีประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนมุตัิการยกเลิกข้อจํากดัสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไมมี่ข้อจํากดั และ

การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 เพือให้สอดคล้องกบัการยกเลกิข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าว 

ข้อบงัคบับริษัทข้อ 6 - ข้อบงัคบัปัจจุบนั  

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มข้ีอจํากดั เว้นแต่ 

(1) การโอนหุ้นนนัทําให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ทีบริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือ 

(2) การโอนหุ้นนนัเป็นเหตใุห้บริษัทมีผู้ ถือหุ้นซงึเป็นผู้มีสญัชาตไิทยน้อยกว่าร้อยละ 51 หรือเป็นเป็นเหตใุห้หุ้นทีถือโดยผู้ทีไม่มี

สญัชาตไิทยมีจํานวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทงัหมด” 

ข้อบงัคบับริษัทข้อ 6 – ข้อบงัคบัใหม่ 

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มข้ีอจํากดั” 

 

 

 



รายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2561 
บรษิทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน)  | 5 

 

ด้วยการเปิดเสรีในกฎหมายการลงทนุจากต่างประเทศและนโยบายของรัฐบาล และการเพิมผลประโยชน์สําหรับนกัลงทุนต่างชาติ

ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ด้วยเงือนไขการจํากดัการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวจํากดัอยู่ทีร้อยละ 49 จะทําให้เป็น

อปุสรรคต่อการดําเนินธรุกิจในตลาดโลก ซงึสร้างความสนใจให้แกน่กัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุต่างชาติรายใหญ่ทวัโลก การ

ยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวดงักล่าวจะทําให้เกดิโอกาสทีเท่าเทียมกนัแก่นกัลงทุนสถาบนัและนกัลงทนุ

ในประเทศ และเป็นประโยชน์ทีหลากหลายต่อตลาดทนุให้กบับริษัทฯ เพือเป็นการสนบัสนุนตามทีกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นทีจะต้อง

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 โดยให้ใช้ข้อความตามทีระบุไว้แทนข้อความเดมิ ดงัทีนําเสนอข้างต้น นอกจากนี บริษัทฯ จะ

ดําเนินการแก้ไขเงือนไขทีเกียวข้องในบตัรการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ ทีได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และยืน

ต่อหน่วยงานทีเกียวข้องเพือขออนมุตัิตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ.2520 (รวมทงัทีได้มีการแก้ไขเพมิเตมิ) และต้อง

ได้รับการอนมุตัจิากหน่วยงานทีเกียวข้องอืนๆ เช่น ใบอนญุาต และ/หรือใบอนุญาตทีเกียวข้อง (ทงันี รวมถงึการได้รับการอนมุตัิ

ใบอนญุาตภายใต้พระราชบญัญัตกิารประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542) 

เพือวตัถปุระสงค์ในการขออนมุตัิใบอนญุาต และ/หรือ ใบอนญุาตอืนทีเกียวข้องกบัการการยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้น

สญัชาติตา่งด้าวและการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการมอบอํานาจให้แก ่

ดร.บีร์ กาปร์ู, นายประสาน สปิาน ิ และ/หรือ นายปราโมท คานเดลวาล หรือบคุคลทีกรรมการผู้มีอาํนาจของบริษัทฯ มอบหมาย 

เป็นผู้ ดําเนินการยืนขออนมุตัิหรือขอใบอนญุาตอนืทีเกียวข้องตามกฎหมายจากหนว่ยงานทีเกียวข้อง ทงันี รวมถึงการได้รับการ

อนุมตัิจากคณะกรรมการส่งเริมการลงทนุตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ.2520 (รวมทงัทีได้มีการแก้ไขเพมิเตมิ) และ

กระทรวงพาณิชย์ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนตา่งด้าว พ.ศ.2542 (รวมทงัทีมีการแก้ไขเพมิเตมิ) และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพือจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ตลอดจนมีอาํนาจแก้ไข และ/หรือ เพิมเตมิข้อความในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 ตามทีนายทะเบียนกําหนด และดําเนินการตาม

ขนัตอนทีจําเป็นและดําเนินการทีต้องกระทําทงัหมดตามทีจําเป็นเพือให้มีผลต่อมตินี 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือประเด็นตา่งๆ โดยสรุปได้ดงันี  

1) นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามถงึความจําเป็นในการยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาตติ่างด้าวและ

ต้องการทราบว่าจะมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งไร  

 ดร.บีร์ กาปร์ู ประธานทีประชมุ ชีแจงวา่ การยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าวจะไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อ

การดําเนินธุรกจิหลกัของบริษัทฯ และการยกเลกิข้อจํากดันีเป็นไปอย่างบริสทุธิในแง่ของการลงทนุสําหรับนกัลงทนุต่างชาตผิู้

ทีอาจมีความสนใจในการซือหุ้นของบริษัทฯ 

2) นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อไปเกียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายในเรืองนี และต้องการทราบวา่การยกเลิก

ข้อจํากดันีจะช่วยผู้ถือหุ้นเดมิ เมือพิจารณาแล้วว่านกัลงทนุต่างชาติยงัคงสามารถซอืหุ้นใน NVDR ได้ ในความเห็นของเขา 

ราคาหุ้นและผลประกอบการของบริษัทฯ ยงัคงเชือมโยงกบัอปุสงค์และอปุทานของผลิตภณัฑ์ การแข่งขนัจากเส้นใยทดแทน

เช่น เส้นใยฝ้าย ดงันนัข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวจงึไม่ควรมีการเปลียนแปลง 

 ดร.บีร์ กาปร์ู ประธานทีประชมุ ชีแจงวา่ การได้รับอนมุตัจิากทีประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2561 เป็นเพียงขนัตอนแรกใน

การยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าว การขออนุมตัิทงัหมดจากหน่วยงานราชการทีเกียวข้องจะต้อง

ดําเนินการภายในเวลาทีกําหนดเพือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัทงัหมดในเรืองนี 
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3) นายสถาพร ผงันรัินดร์ ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นจากวตัถปุระสงค์ในการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2561 สําหรับ

วาระนี ซงึตามความคิดเขายงัไม่คอ่ยมีความชดัเจน เขาแสดงความกงัวลว่าการยกเลกิข้อจํากัดดงักลา่วจะชว่ยผู้ ถือหุ้นเดมิ

อย่างไรเมือพิจารณาจากสภาพคล่องทีตําและราคาหุ้นทีตํากว่ามลูคา่ตามบญัชี ตามความเห็นของเขา การยกเลิกข้อจํากดั

การถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นตา่งชาติหากพจิารณาจากกําไรสะสมทีสงูขึนของ

บริษัทฯ  

 ดร.บีร์ กาปร์ู ประธานทีประชมุ ชแีจงวา่ คณะกรรมการตระหนกัถงึประเด็นของสภาพคล่องและราคาหุ้นทีตําดงัทีผู้ถือหุ้นได้

กลา่วไว้เช่นกัน และยงัเชือมนัว่าการยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าวจะชว่ยในการแก้ไขปัญหาเรือง

สภาพคล่องและราคาหุ้นเนืองจากนกัลงทนุตา่งชาติจะสนใจลงทนุมากขนึ 

 นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอสิระ ได้ชีแจงถงึเหตผุลหลกัของสภาพคล่องทีตํา ราคาหุ้นทีตํากว่ามลูค่าตาม

บญัชี และความผนัผวนของราคาหุ้นทีตํา ทีผ่านมาผู้ ถือหุ้นหลายรายได้แสดงความกงัวลเกียวกบัประเด็นนีด้วย เมือพิจารณา

ประเด็นเหล่านีทงัหมด คณะกรรมการตระหนกัว่าการยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวจะช่วยเพิม

สภาพคล่องในการซือขายหุ้นและเพมิปริมาณธุรกรรมการซอืขาย และให้ความมนัใจต่อผู้ ถือหุ้นว่าการยกเลิกข้อจํากดัการถือ

หุ้นของผู้ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวผู้จะไม่มีข้อจํากดัในการดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และการอนุมตัติามขนัตอนทงัหมดตาม

กฎหมายจะมีการดําเนินการในเรืองดงักล่าว 

4) นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นวา่ ผู้ถือหุ้นต่างชาติยงัสามารถซอืหุ้นใน NVDR (Non-Voting Depository 

Receipt)  ดงันนัการยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวอาจจะไม่ช่วยเพิมสภาพคล่องและราคาหุ้นได้ เขา

แนะนําว่าบริษัทฯ ควรมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้สงูขึนเพือเพมิความสนใจในหุ้นของบริษัทฯ 

 ดร.บีร์ กาปร์ู ประธานทีประชมุ ได้กลา่วขอบคณุสําหรับข้อเสนอแนะทีมีคุณคา่ ทงันีคณะกรรมการได้มีการพิจารณาอย่าง

รอบคอบและได้มีการปรึกษาหารือกบัทีปรึกษาของบริษัทฯ และตระหนกัว่าการยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสญัชาติ

ตา่งด้าวเป็นเรืองทีดีสําหรับนกัลงทนุ 

5) นายสมชยั สุชาติเจริญยิง ผู้ ถือหุ้น ขอแสดงความยินดีและชืนชมกรรมการและผู้บริหารเกียวกบัผลการดําเนินงานและการ

จา่ยเงินปันผลของบริษัทฯ เขาเสนอว่าคณะกรรมการควรพจิารณาทางเลือกอืน เช่น การแตกมลูค่าหุ้นและเพิมเงนิปันผลเพือ

ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทงัหมดแทนทีจะเป็นการยกเลกิข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว 

6) นายสืบศกัด ิ พิภพมงคล ผู้ ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะวา่ บริษัทฯ ควรพิจารณาการจา่ยหุ้นปันผลในอตัราส่วน 1:1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ทงัหมดซงึไม่จําเป็นต้องใช้กระแสเงินสดเพือเพิมสภาพคล่อง 

7) นายประวิทย์ ภทัรตระกลู ผู้ถือหุ้น ต้องการทราบวา่การเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าวอาจส่งผล

ให้บริษัทฯ เสียสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และผลประโยชน์อนื 

 ดร.บีร์ กาปร์ู ประธานทีประชมุ ชแีจงวา่ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถงึสิทธิประโยชน์จากการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) อย่างไรก็ตามเป็นเรืองทียากทีจะรับประกนัได้จากการดําเนินธุรกิจในอนาคตเนืองจากทงัหมดนี

ขนึอยูก่บันโยบายของรัฐบาลและบรรยากาศการลงทนุ เป็นต้น  

 นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอสิระ ชีแจงเพมิเตมิว่า นโยบายปัจจบุนัของรัฐบาลมีการเปิดเสรีมากขึนและนกั

ลงทนุทีเป็นมิตรเมือเทียบกบัในอดีต การเปลียนแปลงนีเป็นการต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศให้มากขนึในประเทศไทย 

ถงึแม้ว่าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ยงัคงมีการส่งเสริมการลงทนุจากต่างประเทศและอนญุาตให้บริษัททีมีอยูมี่

การลงทนุในต่างประเทศได้ สําหรับการยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าว ความสนใจของนกัลงทนุ

ตา่งชาติอาจเพมิสว่นแบ่งของบริษทัฯ ซงึจะสะท้อนราคาหุ้นเพือช่วยผู้ถือหุ้นเดิม 
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8) นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า ตามรายชือผู้ ถือหุ้น ณ วันที 8 มิถนุายน 2561 และ ณ วนัที 5 กนัยายน 2561 

มีผู้ถือหุ้นจํานวน 1,087  ราย และจํานวน 1,272 ราย ตามลําดบั ซึงเป็นหุ้นทีถือโดยผู้ ถือหุ้นรายย่อยประมาณร้อยละ 42.39 

ของจํานวนหุ้นทงัหมด เขาต้องการทราบว่าการยกเลิกข้อจํากดัดงักลา่วจะทําให้เกดิการทําคําเสนอซือหรือไม่ ซงึอาจส่งผลให้

จํานวนผู้ถือหุ้นรายย่อยลดลง 

 ดร.บีร์ กาปร์ู ประธานทีประชมุ ชีแจงวา่ ยงัไม่สามารถทีจะแสดงความคิดเห็นใดๆ เกียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคตจากการ

ยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าว แต่คณะกรรมการจะพิจารณาและดําเนินการตามกฎหมายในเรือง

ดงักล่าวนี 

9) นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความจําเป็นในการยกเลกิข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาตติ่างด้าวและรู้สึก

ว่าชือเสียงของบริษัทฯ ในฐานะทีเป็นหุ้นคณุภาพดีกจ็ะหายไปหลงัจากทีมีการยกเลกิในกระดานต่างประเทศ การทําธรุกรรม

ในกระดานตา่งประเทศเกิดขึนเมือหลายปีก่อน ในความเห็นของเขา การยกเลกิกระดานต่างประเทศอาจลดมลูคา่ของการ

ลงทนุในหุ้นของนกัลงทุนต่างชาติทีมีอยู่ 

10) นายศกัดชิยั สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทําไมประธานกรรมการและกรรมการทา่นอืนไม่เข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น 

 นางสุวรรณา เฉลิมวฒัน์ เลขานกุารบริษัท ชีแจงว่า กรรมการบางทา่นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้เนืองจากมีนดัหมายอืนที

เร่งด่วน 

 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัอืนๆ ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเรืองอืนใด  

ประธานทีประชมุ  ขอให้ทีประชุมลงมติอนมุตัิการยกเลิกข้อจาํกดัการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็น

โดยไม่มีข้อจํากดั และการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 เพือให้สอดคล้องกบัการยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติ

ตา่งด้าว 

นางสุวรรณา เฉลิมวฒัน์ เลขานกุารบริษัท ขอให้ทีประชมุพจิารณาลงมติในวาระนี หากมีผู้ ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 

ขอให้ยกมือขนึ เพือให้เจ้าหน้าทีรับใบลงคะแนนทีกรอกเรียบร้อยแล้วเพือนํามานบัคะแนนต่อไป 

การลงคะแนนเสียงในวาระนีต้องได้รบัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซงึ

มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นางสุวรรณา เฉลิมวฒัน์ เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อทีประชุมว่า ในวาระนีมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุเพมิอีก 4 ราย คิดเป็นจํานวน 

62,110 หุ้น รวมจาํนวนหุ้นทงัหมดในวาระนี 135,562,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.2433 ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้แล้วทงัหมด

ของบริษัทฯ 

ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการยกเลกิข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไมมี่

ข้อจํากดั และการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 เพือให้สอดคล้องกบัการยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว  

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงัต่อไปนี   

 เห็นด้วย 135,311,608 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.8149 

 ไม่เห็นด้วย  247,197  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ  0.1824 

 งดออกเสียง  3,705  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ  0.0027 

 ของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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นางสุวรรณา เฉลิมวฒัน์ เลขานุการของบริษัท ได้แจ้งต่อทีประชุมวา่ รายงานการประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้นครังที 1/2561 จะจดัส่ง

ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ วิสามญัผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือ

หุ้นสามารถเข้าไปที www.thairayon.com นอกจากนีได้แจ้งต่อทีประชมุว่าการเยียมชมโรงงานของผู้ถือหุ้นทจีงัหวดัอา่งทองจะจดั

ให้มีการเยียมชมในวนัพฤหสับดีที 18 ตุลาคม 2561 

 

ประธานได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทีเข้าร่วมประชมุ และเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษทั ผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัทฯ ยงัคงปฏิบตัิหน้าทีและรับผิดชอบอย่างต่อเนืองเพือประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและเพือการเตบิโตของบริษัทฯ 

ประธานกล่าวปิดประชมุเวลา 16.15 น. 

 

 

 

 

 

ลงชือ.........................................................ประธานทีประชมุ 

                (ดร.บีร์ กาปร์ู) 

                               กรรมการบริษัท 


