
          12  มิถุนายน  2560 

 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 24  

2. รายงานประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

3. ประวัติยอและขอมูลท่ีเก่ียวของของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัท 

4. ประวัติยอและขอมูลกรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 

5. นิยามกรรมการอิสระ 

6. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 

7. ขอบังคับของบริษัทเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 

8. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาแสดงในวันประชุม 

9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.  

10. แบบฟอรมขอรับรายงานประจําปแบบรูปเลม 

11. แผนท่ีสถานท่ีประชุมโดยสังเขป 

 

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ใน

วันศุกรท่ี 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองนิวยอรค ชั้น 2 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ออล ซีซ่ันส เพลส เลขท่ี 87 ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้

 

วาระที ่1 พิจารณาอนมุตัริายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนครัง้ที ่24 เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เห็นควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ืออนุมัติรายงานการ

ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 24 ซ่ึงจัดทําข้ึนเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดจัดสงใหกับผู

ถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชมุในคร้ังนี้ ดังปรากฎในส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1 

 

วาระที ่2 รบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิัทฯ สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 

 ความเห็นคณะกรรมการ  ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 ไดปรากฎในหัวขอ 

“รายงานคณะกรรมการตอผูถือหุน” และในหัวขออื่นของรายงานประจําป ซ่ึงไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมในคร้ังนี้ ดังปรากฎในส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เห็นควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผู

ถือหุนเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 และงบกาํไรขาดทนุสําหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 25560 ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดจัดทํารายละเอียดไวในหัวขอ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจําปท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุน

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ ดังปรากฎในส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 
 

 
 
 
 



วาระที ่4  พิจารณาอนมุตักิารจายเงนิปนผล สําหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ เปนการพิจารณาจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 20-35 ของกําไรสุทธิจากงบการเงิน

เฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเปนทุนสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความตองการเงินทุนสําหรับแผนธุรกิจใน

อนาคตตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิรวมจํานวน 1,034 ลานบาท   

เม่ือเทียบกับปกอนมีกําไรสุทธิจํานวน 486 ลานบาท โดยมีกําไรเพ่ิมข้ึนจํานวน 566 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 121 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 

1.05 บาท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 คิดเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 211.68 ลานบาท เงินปนผลจายดังกลาวจะทํา

การจายในวันท่ี 10 สิงหาคม 2560  

ขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลใน 3 ปท่ีผานมา เปนดังนี้ 

  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 หนวย 2560 2559 2558 

กําไรสุทธิ 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ลานบาท 1,034 468 (703) 

จํานวนหุน  ลานหุน 201.60 201.60 201.60 

เงินปนผลจายตอหุน  บาท 1.05* 0.70 0.05 

รวมเงินปนผลจายท้ังส้ิน  ลานบาท 211.68* 141.12 10.08 
อัตราการจายเงินปนผล  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

รอยละ 20 30 - 

 

วาระที ่5   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและกรรมการที่ลาออก 

ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 ซ่ึงกําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง 

ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกล

ท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได”  

ในปนี้ บริษัทฯ มีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คน คือ (1)  นางราชาสรี เบอรลา – กรรมการ (2) 

นายคริสนา คิสชอร มาเฮชวาร่ี – กรรมการ (3) นายแฮรี่ กฤษณะ อาการวาล – กรรมการ จากกรรมการทั้ง 3 คนดังกลาว 

นายคริสนา คิสชอร มาเฮชวาร่ี และ นายแฮร่ี กฤษณะ อาการวาล ไดลาออกจากคณะกรรมการบริษัทมีผลตั้งแตวันท่ี 30 

พฤษภาคม 2560 อยางไรก็ตามตามวาระการดํารงตําแหนงเดิมและกําหนดการท่ีตองออกตามวาระของกรรมการจึงถือวา

กรรมการ 2 ทานนี้ยังอยูในรายชื่อกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

บริษัทฯ ยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหนง

กรรมการนั้นมาจากความรูและประสบการณของกรรมการ ซ่ึงหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฎในส่ิงท่ีสง
มาดวยลําดับท่ี 6  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัตินางราชาสรี เบอรลา ท่ีออกตามวาระกลับเขามาดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อกรรมการใหม 2 ทานแทน (1) นายคริสนา คิสชอร มาเฮชวาร่ี และ (2) 

นายแฮร่ี กฤษณะ อาการวาล ซ่ึงไมสามารถเสนอแตงตัง้ใหมไดเนื่องจากไดลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ มีผล

ตั้งแตวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 แลวนั้น  

 

 



คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงตัง้กรรมการใหม 2 ทาน คือ (1) 

นายดิลิป ซิงห กอร และ (2) ดร. บีร กาปูร เพ่ือเขามาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการ 2 คนท่ีลาออก เพ่ือนํา

ประสบการณและความรูมาบริหารจัดการธุรกิจตางๆ ประวัติกรรมการท่ีเสนอแตงตัง้แทนกรรมการท่ีลาออกและกรรมการท่ี

ตองออกตามวาระไดเปดเผยไวในส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3  โดยกรรมการเหลานี้จะไดรับเบ้ียประชุมสําหรับการเขาประชุม

คณะกรรมการครั้งละ 25,000.- บาทตอคร้ัง ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 14 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เห็นควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ลาออกและกรรมการท่ีออกตามวาระ  

 

วาระที ่6  พิจารณาแตงตัง้ผูสอบบัญชแีละกาํหนดคาสอบบญัช ี

ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 ซ่ึงกําหนดวา “กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําป

พึงกระทํา คือ แตงตัง้ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชี” คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหท่ี

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป

ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 ตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามตอไปนี้   

 (1)  นายกฤษดา เลิศวนา   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 หรือ  

 (2)  นางพูนนารถ เผาเจริญ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5238 หรือ 

 (3)  นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3459 

โดยเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 เปนเงินจํานวน 1,250,000.- บาท (สําหรับปส้ินสุด

วันท่ี 31 มีนาคม 2560 : 1,175,000.- บาท) ซ่ึงไมรวมคาใชจายอื่น  

ท้ังนี้ ผูสอบบัญชีของสํานักงานดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูท่ี

เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตัง้ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีดังกลาว

ขางตน 

 

วาระที ่7  เรือ่งอืน่ๆ (ถาม)ี 

วาระนี้กําหนดไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพ่ือใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสัยตางๆ 

(ถามี) ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเร่ืองอื่นใดใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 

 

บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 ท้ังแบบรูปเลมและแผนซีดี  หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับ

รายงานประจําปแบบรูปเลม สามารถติดตอขอรับไดท่ีบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)  ชั้น 16  อาคารมหาทุนพลาซา เลขท่ี 

888/160-1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย (ติดตอคุณสุวรรณา เฉลิมวัฒน – เลขานุการบริษัท) 

โทรศัพท 0-2253-6745-54 ตอ 2250 โทรสาร 0-2254-3181 หรือ e-mail: suwanna.c@adityabirla.com รายละเอียดดังปรากฎใน

ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 10 

 

บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน และสิทธิในการรับเงินปนผล 

ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2560 และใหรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

 

 

 

 

 



บริษัทฯ จะจัดใหมีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผูเขารวมประชุม ณ สถานท่ีประชุม ระหวางเวลา 13.00 น.–14.00 น. และ

บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมผูถือหุน ดังปรากฎในส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 7 

 

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมการประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน  ในกรณีท่ีทานไมสามารถเขารวมประชุม

ดวยตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฎในส่ิงท่ีสงมาดวย
ลําดับท่ี 9  ท่ีไดแนบมานี้ อนึ่งเพ่ือความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซ่ึงเปนแบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ี

จะมอบฉันทะไวคอนขางละเอียดชัดเจน ซ่ึงทานอาจจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ  เปนผูรับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข 

ใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทานก็ได พรอมท้ังไดแนบนิยามกรรมการอิสระและขอมูลกรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนรับ

มอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป รายละเอียดดังปรากฎในส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5 และ 4 ตามลําดับ 
 

ท้ังนี้ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนจะตองนําหลักฐานตามรายละเอียดในส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 8 มาแสดงเพื่อใชสิทธิในการ

เขารวมประชุม 

  

 

    ในนามของคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

   

      (นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย) 

  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 


