
          11  มิถุนายน  2562 
 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 

2. ขั้นตอนการใช้ QR Code สําหรับรายงานประจําปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
3. ประวัติย่อและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 
4. ประวัติย่อและข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 
7. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
8. เอกสารและหลักฐานท่ีต้องนํามาแสดงในวันประชุม 
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.  
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปีแบบรูปเล่ม 
11. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

 
ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ใน
วันอังคารท่ี  30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท 2 ช้ัน 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขท่ี 4 ถนนสุขุมวิท 
ซอย 2 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 

 
วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติรายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงจัดทําข้ึนเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2561 รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1 

 การลงมติ  การลงมติในวาระน้ีต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
 ความเห็นคณะกรรมการ  ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ได้ปรากฎในหัวข้อ 

“รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออ่ืนของรายงานประจําปี ซ่ึงได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งน้ี ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 การลงมติ วาระน้ีเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และไม่ต้องลงคะแนนเสียง 

 

 

 



วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม  
2562 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ซ่ึง
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทํารายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจําปีท่ีได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 

 การลงมติ  การลงมติในวาระน้ีต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปัน
ผลสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกําไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสําหรับแผน
ธุรกิจในอนาคตตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 410 ล้านบาท   เม่ือ
เทียบกับปีก่อนมีกําไรสุทธิจํานวน 825 ล้านบาท ลดลงจํานวน 415 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ซ่ึงจ่ายจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากงวดดําเนินงานวันท่ี 1 
เมษายน 2560  -  31 มีนาคม 2561 คิดเป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน 141.12 ล้านบาท เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม
อัตราท่ีกฎหมายกําหนด โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลใน 3 ปีท่ีผ่านมา เป็นดังน้ี 

  สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 หน่วย 2562 2561 2560 
กําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ล้านบาท 410 825 1,034 

จํานวนหุ้น ล้านหุ้น 201.60 201.60 201.60 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น บาท 0.70* 1.15 1.05 

รวมเงินปันผลจ่ายท้ังส้ิน ล้านบาท 141.12* 231.84 211.68 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ร้อยละ 34 28 20 

 การลงมติ  การลงมติในวาระน้ีต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

 
 
 
 



วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ความเห็นคณะกรรมการ  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ซ่ึงกําหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจําปีทุก
ครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน  3 โดยกรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้”  

ในปีน้ี บริษัทฯ มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน คือ (1) นายกุมาร มังกาลัม เบอรล่์า – 
กรรมการ (2) นายดิลิป ซิงห์ กอร์ – กรรมการ (3) นายบีร์ กาปูร์ – กรรมการ 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารง
ตําแหน่งกรรมการน้ันมาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซ่ึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฎ
ในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 6 และประวัติย่อและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฎ
ในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการท้ัง 3 คน  คือ (1) นายกุมาร 
มังกาลัม เบอร์ล่า – กรรมการ (2) นายดิลิป ซิงห์ กอร์ – กรรมการ (3) นายบีร์ กาปูร์ – กรรมการ กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์
อย่างมากในความสําเร็จอันต่อเน่ืองของบริษัทฯ   

  ตามข้อบังคับในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 14 ได้ระบุว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม 25,000 
บาท สําหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละคร้ัง รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้มีการแสดงไว้ในรายงาน
ประจําปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการท้ัง 3 คนกลับ
เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 

 การลงมติ  การลงมติในวาระน้ีต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ความเห็นคณะกรรมการ  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซ่ึงกําหนดว่า “กิจการอันท่ีประชุมสามัญ
ประจําปีพึงกระทํา คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าสอบบัญชี” คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามต่อไปน้ี   
 (1)  นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6011 หรือ  
 (2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 หรือ 
 (3)  นางพูนนารถ เผ่าเจริญ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5238 

ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เป็นเงินจํานวน 1,750,000.- บาท (สําหรับปี
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 : 1,550,000.- บาท) ซ่ึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น  

 

 



ท้ังน้ี ผู้สอบบัญชีของสํานักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ท่ี
เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีดังกล่าวข้างต้น 

 การลงมติ  การลงมติในวาระน้ีต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 7  พิจารณาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เพ่ือให้สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535  
ความเห็นคณะกรรมการ  ตามท่ีคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงแก้ไขมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  
เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามข้องบังคับของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่เดิมจะไม่ถูกนําไปใช้และบังคับ
ใช้ได้อีกต่อไป  เน่ืองจากมีความขัดแย้งกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดท่ีมีการแก้ไขใหม่ 

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม คณะกรรมการ
บริษัท เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เป็นดังน้ี 

มาตรา 100 
(แก้ไขเพิ่มเติม) 

ข้อบังคับ ข้อ 31  
(เดิม) 

ข้อบังคับ ข้อ 31 
(แก้ไขใหม่) 

   “ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจะ
เข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวัน นับแต่วันท่ี
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
   ในกรณีท่ีฎคณะกรรมการไม่จัดให้มี
การประชุมภายในกําหนดระยะเวลา
ตามวรรคหน่ึง ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่ง
เข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน
ได้จํานวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้น้ัน จะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวัน
นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตาม
วรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่าเป็น
การประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการ

   การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืน
นอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือเม่ือผู้ถือหุ้นรวมกัน
นับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด 
หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซ่ึงมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด 
ได้เข้าช่ือกันทําหนังสือโดยระบุ
เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการท่ี
ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน 
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีท่ี
ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้อง
จัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ี
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

   การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืน
นอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร 
   “ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
ท้ังหมด จะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ 
แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ี
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย      
ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบ
ห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้
ถือหุ้น 
   ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มี
การประชุมภายในกําหนดระยะเวลา



เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจําเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้
มีการประชุมและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 
   ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือ
หุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ
หุ้นตามวรรคสองคร้ังใด จํานวนผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 103 
ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันแก่
บริษัท” 

ตามวรรคหน่ึง ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่ง
เข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ 
รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้
น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในส่ี
สิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณี
เช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือ
หุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จําเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมและอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 
   ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้
ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้
ถือหุ้นตามวรรคสองคร้ังใด จํานวนผู้
ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 
103      ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ัง
น้ันให้แก่บริษัท” 

 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 
31 เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 

การลงมติ  วาระน้ีต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
วาระน้ีกําหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ช้ีแจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ 
(ถ้ามี) ดังน้ัน จะไม่มีการนําเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

 
บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปัน
ผล ในวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 



บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ีประชุม ระหว่างเวลา 13.00-14.00 น. และ
บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7 
 
บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหน่ึง ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ลําดับท่ี 9 ท่ีได้แนบมาน้ี อน่ึงเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซ่ึงเป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่างๆ 
ท่ีจะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซ่ึงท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ 
ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ พร้อมท้ังได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีและนิยามกรรมการอิสระ รายละเอียดดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4 และ 5 ตามลําดับ 
 
ท้ังน้ีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนําหลักฐานตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 8 มาแสดงเพ่ือใช้สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุม 
 
บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานประจําปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)  รายละเอียดดังปรากฎในส่ิงท่ี
ส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปีแบบรูปเล่ม รายละเอียดดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ลําดับท่ี 10 สามารถติดต่อขอรับได้ท่ีคุณสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ (เลขานุการบริษัท) โทรสาร 0-2254-3181 หรือ e-mail: 
suwanna.c@adityabirla.com 
 

 
    ในนามของคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
   
    (นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย) 

   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 


