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คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19  จึงมีมติให้จดัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  (AGM) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนั้น
จึงไม่มีการจัดประชุมทางกายภาพส าหรับการประชุม AGM ในครั้งนี้ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดด าเนินการตาม 
“ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” ดังปรากฎในสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          10 มิถุนายน 2565 
 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 

2. ขั้นตอนการใช้ QR Code ส าหรับรายงานประจ าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มนีาคม 2565 (56-1 ONE REPORT) 
3. ประวัติย่อและข้อมลูที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 
4. นิยามกรรมการอสิระ 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 
6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ  
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก / แบบ ข / แบบ ค 
9. ประวัติย่อและข้อมลูกรรมการอสิระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งท่ี 1/2565 ได้มีมติเรยีกประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมส านักงาน
ใหญ่ของบริษัทฯ เลขท่ี 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซา่ ช้ัน 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เหน็ควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายงาน
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าป ี 2564 ซึ่งจัดท าขึ้นเมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

 การลงมติ  การลงมติในวาระนีต้้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 ความเห็นคณะกรรมการ  ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสดุวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ได้ปรากฎในหัวข้อ 

“รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุน้” และในหัวข้ออ่ืนของรายงานประจ าปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุน้พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งน้ี ดังปรากฎในสิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ 

 การลงมติ วาระนีเ้ป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และไม่ต้องลงคะแนนเสยีง 
 
 
 
 



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  
2565 

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2565 และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เปน็ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจ าปีที่ได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

 การลงมติ  การลงมติในวาระนีต้้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตจิ่ายเงินปัน
ผลส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของก าไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนส าหรับแผนธุรกิจใน
อนาคตตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร 

ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 555 ล้านบาท  เมื่อเทียบ
กับปีก่อนจ านวน 7 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท ส าหรับปีสิ้นสดุวันท่ี 31 มีนาคม 2565  ซึ่งจ่ายจากงวดด าเนินงานวันที ่1 เมษายน  2564 - 31 
มีนาคม 2565 คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 112.90 ล้านบาท ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 
เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราที่กฎหมายก าหนด  

ข้อมูลเปรยีบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลใน 3 ปีท่ีผ่านมา เป็นดังนี้ 
  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 หน่วย 2565 2564 2563 

ก าไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ล้านบาท 555 7 (214) 

จ านวนหุ้น ล้านหุ้น 201.60 201.60 201.60 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น บาท 0.56* 0.05 0.05 

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ล้านบาท 112.90*  10.08 10.08 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ร้อยละ 20 153 - 

 การลงมติ  การลงมติในวาระนีต้้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

 
 
 
 



วาระที่ 5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ความเห็นคณะกรรมการ  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามญัประจ าปทีุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 
1 ใน  3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้”  

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน คือ (1) นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า – กรรมการ 
(2) นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรยี – กรรมการอสิระ (3) นายวินัย สัจเดว – กรรมการอสิระ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไมม่ีการจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรกต็ามกระบวนการสรรหาและคัดเลอืกบุคคลที่จะมาด ารง
ต าแหน่งกรรมการนั้นมาจากความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฎ
ในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 และประวัติย่อและข้อมลูที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ไดร้ับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท ดังปรากฎใน
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 และนิยามกรรมการอิสระ ดังปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่4 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ (1) นายกุมาร 
มังกาลัม เบอรล์่า – กรรมการ (2) นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย – กรรมการอสิระ (3) นายวินัย สัจเดว – กรรมการ
อิสระ กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเนื่องจากกรรมการดังกลา่วเป็นผู้ทีม่ีความรู้และประสบการณ์
อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความส าเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ   

  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ระบุว่า กรรมการของบริษัทมสีิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหนา้ที่ รวมทั้งได้รับเบี้ย
ประชุมส าหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแตล่ะครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนสูงสดุครั้งละ 25,000 บาท  

 รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนอ่ืนทีเ่ป็นการจา่ยให้จากความรู้ความสามารถอื่นท่ีไม่ใช่ต าแหน่ง
กรรมการ ไดม้ีการแสดงไว้ในรายงานประจ าปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คนกลับ
เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 

 การลงมต ิ การลงมติในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 6  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญช ี

ความเห็นคณะกรรมการ  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ก าหนดว่า “กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท า คือ 
แต่งตั้งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบัญชี”  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจาก   บริษัท  เคพีเอ็มจ ี
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสดุวันท่ี 31 มีนาคม 2566 ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังมรีายนามต่อไปนี้   
 (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ  
 (2) นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333  หรือ 
 (3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420  

ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีดังกลา่วข้างตน้ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได ้



โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรบัปีสิ้นสดุวันท่ี 31 มีนาคม 2566 เป็นเงินจ านวน 1,750,000.- บาท (ส าหรับปีสิ้นสดุ
วันท่ี 31 มีนาคม 2565 : 1,750,000.- บาท) ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น  

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของส านักงานดังกล่าวข้างต้น ไม่มคีวามสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกลา่วแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชดีังกล่าวข้างต้น 

 การลงมต ิ การลงมติในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

 
วาระที่ 7  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

วาระนี้ก าหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไดซ้ักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสยัต่าง ๆ 
(ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้

 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19  จึงมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) โดยหากผู้ถือ
หุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดด าเนินการตาม “ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม AGM ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบ
ฉันทะ” ดังปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

ในกรณีที่ท่านไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบบัใด
ฉบับหน่ึง ดังปรากฎในสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 8  ทีไ่ด้แนบมานี้ อน่ึงเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
ซึ่งเป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอยีดชัดเจน  ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ   
เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ (สิ่งที่สง่มาด้วยล าดับที่ 9) 

บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานประจ าปสีิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (56-1 ONE REPORT) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) เพียง
อย่างเดียวเท่านั้น  ซึ่งได้จัดส่งผู้ถอืหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังปรากฎในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 หรือท่าน
ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดรูายงานประจ าปี 2565 (56-1 ONE REPORT) และหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thairayon.com นอกเหนือจาก QR Code ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้   
 https://www.thairayon.com/investor relation/annual report 2021 
 https://www.thairayon.com/investor relation/shareholder information 
 

    ในนามของคณะกรรมการบริษัท 
      
 
 
 
    (นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮันซาเรยี) 

   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
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