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คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19  จึงมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564  (AGM) ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังน้ัน
จึงไม่มีการจัดประชุมทางกายภาพสําหรับการประชุม AGM ในครั้งน้ี โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดําเนินการตาม 
“ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม AGM ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          14 มิถุนายน 2564 
 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

2. ขั้นตอนการใช้ QR Code สําหรับรายงานประจําปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
3. ประวัติย่อและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 
4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 
6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม AGM ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ  
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก / แบบ ข / แบบ ค 
9. ประวัติย่อและข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

 
ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งท่ี 1/2564 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ท่ี 30 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม
สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขท่ี 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ช้ัน 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 

 
วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซ่ึงจัดทําขึ้นเมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1 

 การลงมติ  การลงมติในวาระน้ีต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 ความเห็นคณะกรรมการ  ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ได้ปรากฎในหัวข้อ 

“รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออ่ืนของรายงานประจําปี ซ่ึงได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งน้ี ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 การลงมติ วาระน้ีเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และไม่ต้องลงคะแนนเสียง 
 
 
 
 



วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม  
2564 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจําปีท่ีได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 

 การลงมติ  การลงมติในวาระน้ีต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปัน
ผลสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกําไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสําหรับแผนธุรกิจใน
อนาคตตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิจํานวน 7 ล้านบาท  เม่ือเทียบ
กับปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 214 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  คิดเป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน  10.08 
ล้านบาท  เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด  โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 
18 สิงหาคม 2564 

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลใน 3 ปีท่ีผ่านมา เป็นดังน้ี 
  สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 หน่วย 2564 2563 2562 

กําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ล้านบาท 7 (214) 410 

จํานวนหุ้น ล้านหุ้น 201.60 201.60 201.60 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น บาท 0.05* 0.05 0.70 

รวมเงินปันผลจ่ายท้ังส้ิน ล้านบาท 10.08* 10.08 141.12 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ร้อยละ 153 - 34 

 การลงมติ  การลงมติในวาระน้ีต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

 
 
 
 



วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ความเห็นคณะกรรมการ  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กําหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 
1 ใน  3 โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้”  

ในปีน้ี บริษัทฯ มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน คือ (1) นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา – กรรมการ
อิสระ (2) นายดิลิป ซิงห์ กอร์ – กรรมการ (3) นายบีร์ กาปูร์ – กรรมการ 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารง
ตําแหน่งกรรมการน้ันมาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซ่ึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฎ
ในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 5 และประวัติย่อและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฎใน
ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 และนิยามกรรมการอิสระ ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการท้ัง 3 คน คือ (1) นายปุร์ส
โซตัมดาส ชาร์มา – กรรมการอิสระ  (2) นายดิลิป ซิงห์ กอร์ – กรรมการ (3) นายบีร์ กาปูร์ – กรรมการ กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึงเน่ืองจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่าง
มากในความสําเร็จอันต่อเน่ืองของบริษัทฯ   

  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ระบุว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ังได้รบัเบ้ีย
ประชุมสําหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนสูงสุดครั้งละ 25,000 บาท  

 รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเป็นการจ่ายให้จากความรู้ความสามารถอ่ืนท่ีไม่ใช่ตําแหน่ง
กรรมการ ได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจําปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการท้ัง 3 คนกลับ
เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 

 การลงมติ  การลงมติในวาระน้ีต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ความเห็นคณะกรรมการ  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กําหนดว่า “กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปีพึงกระทํา คือ 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่าสอบบัญชี”  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก   บริษัท  เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามต่อไปน้ี   
 (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9052 หรือ  
 (2) นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6333  หรือ 
 (3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8420  

ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทําหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได้ 



โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 เป็นเงินจํานวน 1,750,000.- บาท (สําหรับปีส้ินสุด
วันท่ี 31 มีนาคม 2564 : 1,750,000.- บาท) ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น  

ท้ังน้ี ผู้สอบบัญชีของสํานักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ท่ี
เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชีและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น 

 การลงมติ  การลงมติในวาระน้ีต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 7  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

วาระน้ีกําหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ช้ีแจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ 
(ถ้ามี) ดังน้ัน จะไม่มีการนําเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19  จึงมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564  ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยหากผู้ถือ
หุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดําเนินการตาม “ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม AGM ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบ
ฉันทะ” ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7 
 
ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใด
ฉบับหน่ึง ดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 8  ท่ีได้แนบมานี้ อน่ึงเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
ซ่ึงเป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน  ซ่ึงท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ   
เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 9) 
 
บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานประจําปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน  ซ่ึงได้
จัดส่งผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดู
รายงานประจําปี 2564 และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.thairayon.com 
นอกเหนือจาก QR Code ท่ีได้แนบมาพร้อมกันน้ี   
 https://www.thairayon.com/investor relation/annual report 2021 
 https://www.thairayon.com/investor relation/shareholder information 
 

    ในนามของคณะกรรมการบริษัท 
      
 
 
 
    (นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย) 

   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 


