
บริษัท ไทยเรยอน จำ�กัด (มห�ชน)
THAI RAYON PUBILC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู�ถือหุ�นครั้งที่ 1/2561
Invitation to the Extraordinary  
General Meeting of  
Shareholders no.1/2018

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องพิมาน สยาม ฮอลล์ ชั้น 29 
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก 
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Friday, 21 September 2018 at 15.00 hrs. 
at Pimarn Siam Hall, Level 29, Hotel Building, 
The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 
No.61 Wireless Road(Withayu), Lumpini, Pathumwan, 
Bangkok 10330



          5  กนัยายน  2561 

 

 

เรื�อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที�  1/2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

2. ประวัติย่อและข้อมูลกรรมการอิสระที�เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั �งที� 

1/2561 

3. นิยามกรรมการอิสระ 

4. ข้อบงัคบัของบริษัทเกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. เอกสารและหลกั�านที�ต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ 

6. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.  

7. แผนที�สถานที�ประชมุโดยสงัเขป 

 

ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) ครั �งที� 2/2561 ได้มีมติให้เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2561 

ในวนั�กุร์ที�  21  กนัยายน  2561 เวลา 15.00 น.  ณ ห้องพิมาน สยาม ฮอลล์  ชั �น 29  โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลกัซ์ชูรี     

คอลเล็คชั�น โฮเทล แบงค็อก เลขที� 61 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุม

ดงัตอ่ไปนี � 

 

วาระที� 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 เมื�อวันที� 18 กรกฎาคม 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นเพื�ออนุมัติ

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ซ��งจดัทําข� �นเมื�อวนัที� 18 กรกฎาคม  2561 รายงานการประชุมฉบบั

ดงักลา่วได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั �งนี � ดงัปรากฎใน������ ������������������ ��1 

 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกข้อจาํกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มี

ข้อจาํกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6 เพื�อ�ห้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของ

ผู้ถอืหุ้นสัญชาติต่างด้าว 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ เห็นควรเสนอตอ่ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�ออนมุตัิการ

ยกเลกิข้อจํากดัสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไมม่ีข้อจํากดั และการแก้ไข

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 เพื�อให้สอดคล้องกบัการยกเลกิข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว 

ข้อบงัคบับริษัทข้อ 6 – ข้อบงัคบัปัจจบุนั 

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไมม่ีข้อจํากดั เว้นแต ่

(1) การโอนหุ้นนั �นทําให้บริษัทเสยีสทิธิและผลประโยชน์ที�บริษัทจะพ�งได้รับตามกฎหมาย หรือ 

(2) การโอนหุ้นนั �นเป็นเหตใุห้บริษัทมีผู้ ถือหุ้นซ��งเป็นผู้มีสญัชาติไทยน้อยกวา่ร้อยละ 51 หรือเป็นเป็นเหตใุห้หุ้น

ที�ถือโดยผู้ที�ไมม่ีสญัชาติไทยมีจํานวนมากกวา่ร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทั �งหมด” 

ข้อบงัคบับริษัทข้อ 6 – ข้อบงัคบัใหม ่

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไมม่ีข้อจํากดั” 

 

ด้วยการเปิดเสรีในกฎหมายการลงทนุจากต่างประเทศและนโยบายของรั�บาล และการเพิ�มผลประโยชน์สําหรับนกั

ลงทนุตา่งชาติในประชาคมเศรษ�กิจอาเ�ียน ด้วยเงื�อนไขการจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวจํากดัอยู่ที�

ร้อยละ 49 จะทําให้เป็นอปุสรรคต่อการดําเนินธุรกิจในตลาดโลก �ึ�งสร้างความสนใจให้แก่นกัลงทนุสถาบนัและนกั

ลงทนุตา่งชาติรายใหญ่ทั�วโลก การยกเลกิข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าวดงักลา่วจะทําให้เกิดโอกาส

ที�เทา่เทียมกนัแก่นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุในประเทศ และเป็นประโยชน์ที�หลากหลายต่อตลาดทนุให้กบับริษัทฯ 

เพื�อเป็นการสนบัสนนุตามที�กลา่วข้างต้น จึงจําเป็นที�จะต้องแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 โดยให้ใช้ข้อความตามที�

ระบไุว้แทนข้อความเดิม ดงัที�นําเสนอข้างต้น นอกจากนี � บริษัทฯ จะดําเนินการแก้ไขเงื�อนไขที�เกี�ยวข้องในบตัรการ

สง่เสริมการลงทนุของบริษัทฯ ที�ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และยื�นต่อหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อขอ

อนมุตัิตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ.2520 (รวมทั �งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และต้องได้รับการอนมุตัิจาก

หน่วยงานที�เกี�ยวข้องอื�น� เช่น ใบอนุญาต และ/หรือใบอนุญาตที�เกี�ยวข้อง (ทั �งนี � รวมถึงการได้รับการอนุมัติ

ใบอนญุาตภายใต้พระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ.2542) 

เพื�อวตัถปุระสงค์ในการขออนมุตัิใบอนญุาต และ/หรือ ใบอนญุาตอื�นที�เกี�ยวข้องกบัการการยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้น

ของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวและการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนุมตัิการมอบอํานาจให้แก่ ดร.บีร์ กาปร์ู, นายประสาน สิปานิ และ/หรือ นายปราโมท คานเดลวาล หรือบุคคลที�

กรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ ดําเนินการยื�นขออนุมัติหรือขอใบอนุญาตอื�นที�เกี�ยวข้องตาม

กฎหมายจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี � รวมถึงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเริมการลงทุนตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 (รวมทั �งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และกระทรวงพาณิชย์ตาม

พระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ.2542 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เพื�อจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจน

มีอํานาจแก้ไข และ/หรือ เพิ�มเติมข้อความในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 ตามที�นายทะเบียนกําหนด และดําเนินการ

ตามขั �นตอนที�จําเป็นและดําเนินการที�ต้องกระทําทั �งหมดตามที�จําเป็นเพื�อให้มีผลตอ่มตินี �   

 

บริษัทฯ กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2561 และ

สทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัที� 5 กนัยายน 2561 

 

บริษัทฯ จะจดัให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที�ประชุม ระหว่างเวลา 14.00-15.00 น. 

และบริษัทฯ จะดําเนินการประชมุตามข้อปฏิบตัิสาํหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัปรากฎใน������ ����������ล������� � 4 

 

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่วข้างต้น  ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเข้าร่วม

ประชมุด้วยตนเอง ขอความกรุณามอบฉนัทะให้ผู้อื�นเข้าร่วมประชมุแทนตามหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบัใดฉบบัหนึ�ง ดงัปรากฎใน������ �

���������ล������� � 6 ที�ได้แนบมานี � อนึ�งเพื�อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข �ึ�งเป็นแบบที�กําหนด

รายการต่าง� ที�จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน �ึ�งท่านอาจจะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  เป็นผู้ รับมอบ

ฉนัทะโดยระบใุนแบบ ข ให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ พร้อมทั �งได้แนบนิยามกรรมการอิสระและข้อมลู

กรรมการอิสระที�เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี รายละเอียดดงัปรากฎใน������ ����������ล������� � 3 

และ 2 ตามลาํดบั 

 

ทั �งนี �ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นจะต้องนําหลกั�านตามรายละเอียดใน������ ����������ล������� � 5 มาแสดงเพื�อใช้สทิธิใน

การเข้าร่วมประชมุ 

2



ด้วยการเปิดเสรีในกฎหมายการลงทนุจากต่างประเทศและนโยบายของรั�บาล และการเพิ�มผลประโยชน์สําหรับนกั

ลงทนุตา่งชาติในประชาคมเศรษ�กิจอาเ�ียน ด้วยเงื�อนไขการจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าวจํากดัอยู่ที�

ร้อยละ 49 จะทําให้เป็นอปุสรรคต่อการดําเนินธุรกิจในตลาดโลก �ึ�งสร้างความสนใจให้แก่นกัลงทนุสถาบนัและนกั

ลงทนุต่างชาติรายใหญ่ทั�วโลก การยกเลกิข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าวดงักลา่วจะทําให้เกิดโอกาส

ที�เท่าเทียมกนัแก่นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุในประเทศ และเป็นประโยชน์ที�หลากหลายตอ่ตลาดทนุให้กบับริษัทฯ 

เพื�อเป็นการสนบัสนนุตามที�กลา่วข้างต้น จึงจําเป็นที�จะต้องแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 โดยให้ใช้ข้อความตามที�

ระบุไว้แทนข้อความเดิม ดงัที�นําเสนอข้างต้น นอกจากนี � บริษัทฯ จะดําเนินการแก้ไขเงื�อนไขที�เกี�ยวข้องในบตัรการ

สง่เสริมการลงทุนของบริษัทฯ ที�ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และยื�นต่อหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อขอ

อนมุตัิตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ.2520 (รวมทั �งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และต้องได้รับการอนมุตัิจาก

หน่วยงานที�เกี�ยวข้องอื�น� เช่น ใบอนุญาต และ/หรือใบอนุญาตที�เกี�ยวข้อง (ทั �งนี � รวมถึงการได้รับการอนุมัติ

ใบอนญุาตภายใต้พระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ.2542) 

เพื�อวตัถปุระสงค์ในการขออนมุตัิใบอนญุาต และ/หรือ ใบอนญุาตอื�นที�เกี�ยวข้องกบัการการยกเลกิข้อจํากดัการถือหุ้น

ของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวและการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนุมตัิการมอบอํานาจให้แก่ ดร.บีร์ กาปูร์, นายประสาน สิปานิ และ/หรือ นายปราโมท คานเดลวาล หรือบุคคลที�

กรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ ดําเนินการยื�นขออนุมัติหรือขอใบอนุญาตอื�นที�เกี�ยวข้องตาม

กฎหมายจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี � รวมถึงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเริมการลงทุนตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 (รวมทั �งที� ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และกระทรวงพาณิชย์ตาม

พระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ.2542 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เพื�อจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจน

มีอํานาจแก้ไข และ/หรือ เพิ�มเติมข้อความในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 ตามที�นายทะเบียนกําหนด และดําเนินการ

ตามขั �นตอนที�จําเป็นและดําเนินการที�ต้องกระทําทั �งหมดตามที�จําเป็นเพื�อให้มีผลตอ่มตินี �   

 

บริษัทฯ กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2561 ในวนัที� 

5 กนัยายน 2561 

 

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที�ประชุม ระหว่างเวลา 14.00-15.00 น. 

และบริษัทฯ จะดําเนินการประชมุตามข้อปฏิบตัิสาํหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัปรากฎใน������ ����������ล������� � 4 

 

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่วข้างต้น  ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเข้าร่วม

ประชมุด้วยตนเอง ขอความกรุณามอบฉนัทะให้ผู้อื�นเข้าร่วมประชมุแทนตามหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบัใดฉบบัหนึ�ง ดงัปรากฎใน������ �

���������ล������� � 6 ที�ได้แนบมานี � อนึ�งเพื�อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข �ึ�งเป็นแบบที�กําหนด

รายการต่าง� ที�จะมอบฉนัทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน �ึ�งท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  เป็นผู้ รับมอบ

ฉนัทะโดยระบใุนแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ พร้อมทั �งได้แนบนิยามกรรมการอิสระและข้อมลู

กรรมการอิสระที�เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี รายละเอียดดงัปรากฎใน������ ����������ล������� � 3 

และ 2 ตามลาํดบั 
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    ในนามของคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

   

      (นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย) 

   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ด้วยการเปิดเสรีในกฎหมายการลงทนุจากต่างประเทศและนโยบายของรั�บาล และการเพิ�มผลประโยชน์สําหรับนกั

ลงทนุตา่งชาติในประชาคมเศรษ�กิจอาเ�ียน ด้วยเงื�อนไขการจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวจํากดัอยู่ที�

ร้อยละ 49 จะทําให้เป็นอปุสรรคต่อการดําเนินธุรกิจในตลาดโลก �ึ�งสร้างความสนใจให้แก่นกัลงทนุสถาบนัและนกั

ลงทนุตา่งชาติรายใหญ่ทั�วโลก การยกเลกิข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าวดงักลา่วจะทําให้เกิดโอกาส

ที�เทา่เทียมกนัแก่นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุในประเทศ และเป็นประโยชน์ที�หลากหลายต่อตลาดทนุให้กบับริษัทฯ 

เพื�อเป็นการสนบัสนนุตามที�กลา่วข้างต้น จึงจําเป็นที�จะต้องแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 โดยให้ใช้ข้อความตามที�

ระบไุว้แทนข้อความเดิม ดงัที�นําเสนอข้างต้น นอกจากนี � บริษัทฯ จะดําเนินการแก้ไขเงื�อนไขที�เกี�ยวข้องในบตัรการ

สง่เสริมการลงทนุของบริษัทฯ ที�ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และยื�นต่อหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อขอ

อนมุตัิตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ.2520 (รวมทั �งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และต้องได้รับการอนมุตัิจาก

หน่วยงานที�เกี�ยวข้องอื�น� เช่น ใบอนุญาต และ/หรือใบอนุญาตที�เกี�ยวข้อง (ทั �งนี � รวมถึงการได้รับการอนุมัติ

ใบอนญุาตภายใต้พระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ.2542) 

เพื�อวตัถปุระสงค์ในการขออนมุตัิใบอนญุาต และ/หรือ ใบอนญุาตอื�นที�เกี�ยวข้องกบัการการยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้น

ของผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวและการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนุมตัิการมอบอํานาจให้แก่ ดร.บีร์ กาปร์ู, นายประสาน สิปานิ และ/หรือ นายปราโมท คานเดลวาล หรือบุคคลที�

กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ ดําเนินการยื�นขออนุมัติหรือขอใบอนุญาตอื�นที�เกี�ยวข้องตาม

กฎหมายจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี � รวมถึงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเริมการลงทุนตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 (รวมทั �งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และกระทรวงพาณิชย์ตาม

พระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ.2542 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เพื�อจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจน

มีอํานาจแก้ไข และ/หรือ เพิ�มเติมข้อความในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 ตามที�นายทะเบียนกําหนด และดําเนินการ

ตามขั �นตอนที�จําเป็นและดําเนินการที�ต้องกระทําทั �งหมดตามที�จําเป็นเพื�อให้มีผลตอ่มตินี �   

 

บริษัทฯ กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2561 และ

สทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัที� 5 กนัยายน 2561 

 

บริษัทฯ จะจดัให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที�ประชุม ระหว่างเวลา 14.00-15.00 น. 

และบริษัทฯ จะดําเนินการประชมุตามข้อปฏิบตัิสาํหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัปรากฎใน������ ����������ล������� � 4 

 

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่วข้างต้น  ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเข้าร่วม

ประชมุด้วยตนเอง ขอความกรุณามอบฉนัทะให้ผู้อื�นเข้าร่วมประชมุแทนตามหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบัใดฉบบัหนึ�ง ดงัปรากฎใน������ �

���������ล������� � 6 ที�ได้แนบมานี � อนึ�งเพื�อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข �ึ�งเป็นแบบที�กําหนด

รายการต่าง� ที�จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน �ึ�งท่านอาจจะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  เป็นผู้ รับมอบ

ฉนัทะโดยระบใุนแบบ ข ให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ พร้อมทั �งได้แนบนิยามกรรมการอิสระและข้อมลู

กรรมการอิสระที�เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี รายละเอียดดงัปรากฎใน������ ����������ล������� � 3 

และ 2 ตามลาํดบั 

 

ทั �งนี �ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นจะต้องนําหลกั�านตามรายละเอียดใน������ ����������ล������� � 5 มาแสดงเพื�อใช้สทิธิใน

การเข้าร่วมประชมุ 
 รายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2561 

ของบรษิทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) 

 

������������ : วนัพธุที� 18 กรกฎาคม 2561 

������������� : ณ ห้องบอลลมู 1 ชั �น 2 �รงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุมุวิท เอ ลกัซ์ชวัรี� คอลเลค็ชั�น กรุงเทพฯ  

  เลขที� 250 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

��������������� : ดร.บีร์ กาปร์ู  กรรมการบริษัท  

������������������ : นางสวุรรณา เฉลมิวฒัน์  เลขานกุารบริษัท 

��������������� : 14.00 น. 

 

นางสวุรรณา เฉลิมวฒัน์ เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที�เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 (AGM 2018) ของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นอกจากนี � ได้ขอให้เจ้าหน้าที�ดแูลสถานที�จดัประชุมชี �แจง

แนวทางการปฏิบตัิเกี�ยวกบัการอพยพออกจากสถานที�จดัประชมุในกรณีที�เกิดเหตฉุกุเฉินสาํหรับผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมด 

หลงัจากการการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเสร็จสิ �น นางสวุรรณาแจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วย

ตนเองจํานวน 108 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะซึ�งได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 86 ราย รวมเป็น 194 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 

135,960,230 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.44 ของหุ้นที�ออกจําหนา่ยและชําระเต็มมลูค่าแล้ว และมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่าง

การประชมุจํานวน 8,126,053 หุ้น ดงันั �นมีจํานวนผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองทั �งหมด 133 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะซึ�งได้รับมอบ

ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นทั �งหมด 138  ราย รวมเป็น 271 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้นทั �งหมด 144,086,283 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.47 

ของหุ้นที�ออกจําหนา่ยและชําระเต็มมลูคา่แล้ว จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 

อนึ�ง ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุม ทั �งนี � หากไม่

ปรากฏว่ามีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธานที�ประชมุ หากรองประธานกรรมการไมม่ี หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้ที�ประชมุเลอืกตั �งผู้ ถือหุ้นคนหนึ�ง ซึ�งได้เข้าร่วม 

ทําหน้าที�เป็นประธานที�ประชมุ ทั �งนี � เนื�องจากนายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ ประธานกรรมการบริษัทฯ ติด�ารกิจไมส่ามารถเข้าร่วม

การประชมุครั �งนี �ได้ และปัจจบุนั บริษัทฯ มิได้มีผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ จึงเรียนเสนอที�ประชุมให้เลือกผู้ ถือหุ้นที�อยู่

ในที�ประชมุ ทําหน้าที�ประธานในที�ประชมุ ซึ�งตอ่มา นายสมคิด หวงัเชิดชวูง�์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ขอเสนอชื�อ ดร.บร์ี กาปร์ู 

กรรมการบริษัท นายบาซนัต์ ดกูาร์ ผู้ ถือหุ้น ขอเสนอชื�อนายดิลปิ ซิงห์ กอร์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นประธาน

ที�ประชมุ 

นายดิลปิ ซิงห์ กอร์ ผู้ ได้ขอถอนตวัจากการเสนอชื�อ หลงัจากนั �น ที�ประชมุได้แตง่ตั �ง ดร.บีร์ กาปร์ู เป็นประธานที�ประชมุ  

หลงัจากนั �น ดร.บีร์ กาปร์ู กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นที�มาเข้าร่วมประชมุและเริ�มต้นการประชมุ  

ประธานที�ประชมุได้แนะนํากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูตอ่ที�ประชมุ ดงันี � 

1. นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายดิลปิ ซิงห์ กอร์ ผู้อํานวยการธุรกิจเส้นใยและเยื�อกระดาษ 

3. นายแฮรี� ก�ษณะ อาการ์วาล ประธานเจ้าหน้าที��่ายปฏิบตัิการ (ธุรกิจเส้นใย) 

4. ดร.บีร์ กาปร์ู ประธานบริหารกลุม่ 
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