
          14  มิถนุายน  2559 
 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 24 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 23  
2. รายงานประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
3. ประวติัย่อและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 
4. ประวติัย่อและข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้ท่ี 24 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 
7. ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ 
9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.  
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปีแบบรูปเลม่ 
11. แผนที่สถานที่ประชมุโดยสงัเขป 

 
ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 107 ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 24 ในวนัจนัทร์ท่ี 25 

กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลินจิต ชัน้ F โรงแรมแกรนด์เซน็เตอร์พอยต์ เพลินจิต เลขท่ี 100 ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พจิารณาอนุมัตริายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 23 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ เหน็ควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุติัรายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 23 ซึง่จดัทําขึน้เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 รายงานการประชมุฉบบัดงักลา่วได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่1 

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 
 ความเหน็คณะกรรมการ  ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ได้ปรากฎในหวัข้อ “รายงาน

คณะกรรมการตอ่ผู้ ถือหุ้น” และในหวัข้ออ่ืนของรายงานประจําปี ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ ดงั
ปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ เหน็ควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 

มีนาคม 2559 
 ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน ณ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซึง่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาแล้วเหน็วา่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัทํารายละเอียดไว้ในหวัข้อ 
“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ ดงัปรากฎในส่ิงที่
ส่งมาดว้ยลําดบัที ่2 

 



วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 
ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 20-35 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หลงัจากจดัสรรเป็นทนุสาํรองตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทนุสาํหรับแผนธรุกิจในอนาคตตามท่ี
คณะกรรมการของบริษัทฯ เหน็สมควร 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีผลกําไรสทุธิรวมจํานวน 1,386 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนมีผลขาดทนุสทุธิจํานวน 
1,295 ล้านบาท โดยมีกําไรเพ่ิมขึน้จํานวน 2,681 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 207 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควร
เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 คิดเป็นจํานวน
เงินทัง้สิน้ 141.12 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดงักลา่วจะทําการจ่ายในวนัท่ี 18 สิงหาคม 2559  

ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลใน 3 ปีท่ีผ่านมา เป็นดงันี ้
  สําหรบัปีส้ินสดุ 31 มีนาคม 
 หน่วย 2559 2558 2557 

กําไรสทุธิ (งบการเงินรวม) ลา้นบาท 1,386 (1,295) (967) 

กําไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ลา้นบาท 468 (703) (570) 

จํานวนหุ้น  ลา้นหุน้ 201.60 201.60 201.60 

เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น  บาท 0.70* 0.05 0.20 

รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้  ลา้นบาท 141.12* 10.08 40.32 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ร้อยละ 30 - - 

 
วาระที่ 5   พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ความเหน็คณะกรรมการ  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 ซึง่กําหนดวา่ “ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดย
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้”  

ในปีนี ้บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน  3  คน  คือ   (1)  นายกมุาร มงักาลมั เบอร์ลา่ – กรรมการ (2)  นาย
ไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย – กรรมการอิสระ (3)  นายวินยั สจัเดว – กรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ยงัไมมี่การจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการ นัน้
มาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึง่หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่ 6 และ
ประวติัย่อและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่3 และนิยามกรรมการ
อิสระ ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่5  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 คน คือ (1)  นายกมุาร มงักาลมั 
เบอร์ลา่ – กรรมการ (2)  นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย – กรรมการอิสระ (3)  นายวินยั สจัเดว – กรรมการอิสระ กลบัเข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากกรรมการดงักลา่วเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์อย่างมากใน
ความสําเร็จอนัตอ่เน่ืองของบริษัทฯ   

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ เหน็ควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 คนกลบัเข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 

 



วาระที่ 6  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 
ความเหน็คณะกรรมการ  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึง่กําหนดวา่ “กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํา คือ 
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และกําหนดคา่สอบบญัชี” คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ตอ่ไปอีกวาระ
หนึง่ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้ 

(1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4958 หรือ  
(2)  นางพนูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5238 หรือ  
(3)  นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3459 

โดยเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เป็นเงินจํานวน 1,175,000.- บาท (สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม 2559 : 1,175,000.- บาท) ซึง่ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืน  

ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีของสํานกังานดงักลา่วข้างต้น ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
บคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น 
 
วาระที่ 7  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

วาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่งๆ (ถ้ามี) ดงันัน้ 
จะไมมี่การนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัและจะไมมี่การลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 
บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ทัง้แบบรูปเลม่และแผ่นซีดี  หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์จะขอรับ

รายงานประจําปีแบบรูปเลม่ สามารถติดตอ่ขอรับได้ท่ีบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน)  ชัน้ 16  อาคารมหาทนุพลาซา่ เลขท่ี 888/160-1 ถนนเพลิน
จิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย (ติดตอ่คณุสวุรรณา เฉลมิวฒัน์ – เลขานกุารบริษัท) โทรศพัท์ 0-2253-6745-54 ตอ่ 
2250 โทรสาร 0-2254-3181 หรือ e-mail: suwanna.c@adityabirla.com รายละเอียดดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่10 
 

บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล 
ในวนัท่ี 13 มิถนุายน 2559 และให้รวบรวมรายช่ือโดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 14 มิถนุายน 2559 ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

บริษัทฯ จะจดัให้มีการลงทะเบยีนและตรวจสอบเอกสารของผู้ เข้าร่วมประชมุ ณ สถานท่ีประชมุ ระหวา่งเวลา 13.00 น.–14.00 น. และ
บริษัทฯ จะดําเนินการประชมุตามข้อปฏิบติัสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่7 
 

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น  ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ
ด้วยตนเอง ขอความกรุณามอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทนตามหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัใดฉบบัหนึง่ ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่9 ท่ีได้
แนบมานี ้ อนึง่เพ่ือความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ซึง่เป็นแบบท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะไว้คอ่นข้าง
ละเอียดชดัเจน ซึง่ทา่นอาจจะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  รายละเอียดตามส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่ 4 เป็นผู้ รับมอบฉนัทะโดยระบใุน
แบบ ข ให้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนทา่นก็ได้ พร้อมทัง้ได้แนบนิยามกรรมการอิสระ และข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบ
ฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีรายละเอียด ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่5 และ 4 ตามลําดบั 
 

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นจะต้องนําหลกัฐานตามรายละเอียดในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่8 มาแสดงเพ่ือใช้สิทธิในการเข้า
ร่วมประชมุ 

  



    ในนามของคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
   
      (นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย) 

  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 


