
          8  มิถนุายน  2561 

 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

2. รายงานประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

3. ประวตัิยอ่และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

4. ประวตัิยอ่และข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 

5. นิยามกรรมการอิสระ 

6. หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 

7. ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ 

9. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.  

10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปีแบบรูปเลม่ 

11. แผนท่ีสถานท่ีประชมุโดยสงัเขป 

 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

ในวนัพธุท่ี 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลลมู 1 ชัน้ 2 โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุมุวิท เอ ลกัซ์ชวัร่ี คอลเล็คชัน่ 

กรุงเทพฯ เลขท่ี 250 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติ

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่งจดัทําขึน้เมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม  2560 รายงานการประชมุฉบบั

ดงักลา่วได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่1 

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

 ความเห็นคณะกรรมการ  ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ได้ปรากฎในหวัข้อ 

“รายงานคณะกรรมการต่อผู้ ถือหุ้น” และในหวัข้ออ่ืนของรายงานประจําปี ซึ่งได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชุมในครัง้นี ้ดังปรากฎในส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดบัที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 

มีนาคม  2561 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง



การเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัทํารายละเอียดไว้ในหวัข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงาน

ประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่2 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 20-35 ของกําไรสทุธิจากงบ

การเงินเฉพาะกิจการ หลงัจากจดัสรรเป็นทนุสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทนุสาํหรับ

แผนธุรกิจในอนาคตตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 มีนาคม 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 825 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกบัปีก่อนมีกําไรสทุธิจํานวน 1,034 ล้านบาท ลดลงจํานวน 209 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.15 บาท 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซึง่จ่ายจากกําไรจากงวดดาํเนินงานวนัท่ี 1 เมษายน 2560  -  31 มีนาคม 2561 

คิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 231.84 ล้านบาท เงินปันผลทัง้สิน้ 1.15 บาทตอ่หุ้น เป็นการจ่ายจากกําไรท่ีได้รับยกเว้นภาษี

จากสทิธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุเลขท่ี 59-0424-0-04-1-0 ในอตัราหุ้นละ 0.74 บาท และจ่ายจากกิจการท่ีไมไ่ด้รับ

การสง่เสริมการลงทนุในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 7 สงิหาคม 2561 

ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลใน 3 ปีท่ีผา่นมา เป็นดงันี ้

  สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

 หนว่ย 2561 2560 2559 

กําไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ล้านบาท 825 1,034 468 

จํานวนหุ้น ล้านหุ้น 201.60 201.60 201.60 

เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น บาท 1.15* 1.05 0.70 

รวมเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ ล้านบาท 231.84* 211.68 141.12 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ร้อยละ 28 20 30 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาํหนดค่าตอบแทน 

ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 ซึ่งกําหนดว่า “ในการประชุมสามญัประจําปี

ทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดย

จํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน  3 โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้”  

ในปีนี ้บริษัทฯ มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน คือ (1) นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย – 

กรรมการอิสระ (2) นายวินยั สจัเดว – กรรมการอิสระ (3) นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้ – กรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัไมม่ีการจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกบคุคลท่ีจะมาดํารง

ตําแหน่งกรรมการนัน้มาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึ่งหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ  

ดงัปรากฎในส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดบัที่ 6 และประวตัิย่อและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ

บริษัท ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่3 และนิยามกรรมการอิสระ ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่5 

 



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 คน (1) นายไซยมั 

ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย – กรรมการอิสระ (2) นายวินยั สจัเดว – กรรมการอิสระ (3) นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้ – กรรมการ

อิสระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์อยา่งมากในความสาํเร็จอนัตอ่เน่ืองของบริษัทฯ 

 ตามข้อบงัคบัในหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 14 ได้ระบวุ่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนในการ

ปฏิบตัิหน้าท่ี รวมทัง้ได้รับเบีย้ประชุมสําหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุมเป็นจํานวน

สงูสดุครัง้ละ 25,000 บาท 

 รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจําปี ในหวัข้อ “คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 คน

กลบัเข้ามาดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 

 

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญช ี

ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกําหนดว่า “กิจการอนัท่ีประชุมสามัญ

ประจําปีพึงกระทํา คือ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าสอบบญัชี” คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร

เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัมี

รายนามตอ่ไปนี ้  

 (1)  นายกฤษดา เลศิวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4958 หรือ  

 (2)  นางพนูนารถ เผา่เจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5238 หรือ 

 (3)  นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6011 

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เป็นเงินจํานวน 1,550,000.- บาท (สําหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 : 1,250,000.- บาท) ซึง่ไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืน  

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของสํานกังานดงักลา่วข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือ 

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัทฯ  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนการ

สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น 

 

วาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยั

ตา่งๆ (ถ้ามี) ดงันัน้ จะไมม่ีการนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 

 

 

 

 



บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ทัง้แบบรูปเลม่และแผน่ซีดี  หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์จะ

ขอรับรายงานประจําปีแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ท่ีบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)  ชัน้ 16 อาคารมหาทุนพลาซ่า 

เลขท่ี 888/160-1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 ประเทศไทย (ติดต่อคุณสุวรรณา เฉลิมวฒัน์ – 

เลขานุการบริษัท) โทรศัพท์ 0-2253-6745-54 ต่อ 2250 โทรสาร 0-2254-3181 หรือ e-mail: suwanna.c@adityabirla.com 

รายละเอียดดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่10 

 

บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และสทิธิในการรับเงิน

ปันผล ในวนัท่ี 8 มิถนุายน 2561 

 

บริษัทฯ จะจดัให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้ เข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ีประชุม ระหว่างเวลา 13.00-14.00 น. 

และบริษัทฯ จะดําเนินการประชมุตามข้อปฏิบตัิสาํหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่7 

 

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น  ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วม

ประชมุด้วยตนเอง ขอความกรุณามอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทนตามหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบัใดฉบบัหนึง่ ดงัปรากฎในส่ิงที่

ส่งมาด้วยลําดบัที ่9  ท่ีได้แนบมานี ้อนึง่เพ่ือความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบท่ีกําหนด

รายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบ

ฉนัทะโดยระบใุนแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ พร้อมทัง้ได้แนบนิยามกรรมการอิสระและข้อมลู

กรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี รายละเอียดดงัปรากฎในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่5 

และ 4 ตามลาํดบั 

 

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นจะต้องนําหลกัฐานตามรายละเอียดในส่ิงทีส่่งมาดว้ยลําดบัที ่8 มาแสดงเพ่ือใช้สทิธิใน

การเข้าร่วมประชมุ 

  

 

    ในนามของคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

   

    (นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย) 

   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
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