
          วันที่  8   ธันวาคม 2554 
 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 19/2554 

เรียน ทานผูถือหุน บรษิัท ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 18/2553  
2. รายงานประจําป 2554 
3. ประวัติยอและขอมูลที่เก่ียวของของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัท 
4. ประวัติยอและขอมูลที่เก่ียวของของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตรวจสอบ 
5. หนาทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. ขอมูลกรรมการอสิระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
7. นิยามกรรมการอสิระ 
8. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 
9. ขอบังคับของบริษัทเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
10. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชมุ 
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.  
12. แบบฟอรมขอรับรายงานประจาํปแบบรูปเลม 
13. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป 

 
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) ครั้งที่ 87 ไดมีมตใิหเรียกประชุมสามญัผูถือหุนครั้งที่ 19/2554 ในวัน

จันทรที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ หองสตาร 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซาแอทธนิี เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้

 
วาระที ่1 พิจารณาอนุมตัิรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ืออนุมัตริายงานการ
ประชุมสามัญผูถอืหุนครั้งที่ 18/2553 ซึ่งจัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 รายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดจัดสงใหกับผูถือ
หุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1 

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 
 ความเห็นคณะกรรมการ  ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ไดปรากฎในหัวขอ “รายงาน

คณะกรรมการตอผูถือหุน” และในหัวขออืน่ของรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดัง
ปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็วา เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือรับทราบผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2554 
 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมตัิงบดุลและบัญชี

กําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันที ่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา
เหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายละเอียดไวในหวัขอ “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ในรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนงัสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 

 



วาระที่ 4  พิจารณาการจายเงินปนผล 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมตัิจายเงินปนผลสําหรับป 
2554 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ คอื พิจารณาจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 20-35 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หลังจากจัดสรรเปนทุนสํารองตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาความตองการเงินทุนสําหรับแผนธรุกิจในอนาคตตามที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร  

ในปนี้ บริษทัฯ มกีําไรสุทธ ิ2,833 ลานบาท เมื่อเทยีบกับปกอนจํานวน 3,041 ลานบาท คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.50 บาท สําหรบัป 2554 คิดเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 504 ลานบาท 
เงินปนผลจายดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งจํานวน เนื่องจากเปนรายไดจากธุรกจิที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1845(2)/2551 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 โดยเงินปนผลจํานวน 504 ลานบาท กําหนดจายใน
วันที่ 10 มกราคม 2555  

ขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมาดังนี ้
 ป 2554 ป 2553 ป 2552 
กําไรสุทธิ (ลานบาท) 2,833 3,041 463 
จํานวนหุน (ลานหุน) 201.60 201.60 201.60 
เงินปนผลจายตอหุน (บาท) 2.50 1.75 1.00 
รวมเงินปนผลจายทั้งส้ิน (ลานบาท) 504.00 352.80 201.60 
สัดสวนการจายเงินปนผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (รอยละ) 22 16 36 

 
วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 ซึ่งกําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ให
กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใ็หออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 
1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตาํแหนงใหมกไ็ด”  

ในปนี้ บริษทัฯ มกีรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คน คือ 
  (1)  นายไชยัม ซนุเดอร มาฮนัซาเรีย  กรรมการอิสระ 
  (2)  นายวินัย สัจเดว   กรรมการอิสระ 
  (3)  นายแฮรี่ กฤษณะ อาการวาล กรรมการ  

บริษัทฯ ยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการ 
นั้นมาจากความรูและประสบการณ และคณะกรรมการเห็นสมควรใหแตงตั้งกรรมการทั้งสามทานดังกลาวกลับเขามาดํารง
ตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 8 และนยิามกรรมการอิสระ ดัง
ปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 7 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติแตงตัง้กรรมการทั้งสามทานกลับเขามาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษทัอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกลาวเปนผูที่มีความรูและประสบการณอันเปนประโยชนอยางมากใน
ความสําเร็จอันตอเนื่องของบริษัทฯ  และอนุมตัิคาเบ้ียประชุมกรรมการบริษัทสําหรบัป 2555 คนละ 25,000 บาทตอครั้ง (ป 2554: 
25,000 บาทตอครั้ง) รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการทั้ง 3 คน ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 

 
 
 



วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งวาระการดํารงตําแหนงจะครบในวันที่ 30 มกราคม 2555 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที ่
30 มกราคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมบีทบาทหนาที่สําคัญในการใหความชวยเหลือ และใหคําแนะนําแกคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในดานการจัดการ การสอบทานงบการเงิน และการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต.  

บริษัทฯ ยังไมมกีารจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม กระบวนการสรรหากรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ และความรูความสามารถ และมีความเหน็วากรรมการดังกลาวสมควรไดรับการแตงตั้งกลับ
เขามาเปนกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ทีป่ระชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติแตงตั้งกรรมการทั้งสามทานกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และอนุมตัิคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับป 2555 คนละ 10,000 
บาทตอครั้ง (ป 2554: 10,000 บาทตอครั้ง) ดังนี้ 

ชื่อ ตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง 

1. นายไซยัม ซนุเดอร มาฮันซาเรยี ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ป 

2. นายวินัย สัจเดว กรรมการตรวจสอบ 3 ป 

3. นายนีรมาล กุมาร ดาลาน กรรมการตรวจสอบ 3 ป 

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 4 และขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 5 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 

ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 ซึ่งกาํหนดวา “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึง
กระทํา คือ แตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชี” คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนมุัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษทัฯ สําหรับป 2555 ตอไป
อีกวาระหนึ่งตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามตอไปนี ้ 

(1) นายเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ  
(2)  นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ  
(3)  นางสาวศิราภรณ เอื้ออนนัตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844  

โดยเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชสํีาหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 เปนเงินจํานวน 
850,000.- บาท สวนคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สําหรับป 2555 เสนอเปนเงินจํานวน  1,100,000.- 
บาท (ป 2554: 1,050,000.- บาท) ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่น  

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของสํานักงานดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถอืหุน หรือผูที่เก่ียวของ
กับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมตัิแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีดังกลาวขางตน 
 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิการเปล่ียนรอบระยะเวลาบัญชีจากวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน เปนวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที ่31 มีนาคม

ของทุกป 
ความเห็นคณะกรรมการ เพ่ือใหการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีสอดคลองกับธุรกจิเสนใยและเยื่อกระดาษในกลุมอดิตยาเบอรลา 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติการเปล่ียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ จากวันที่ 
1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกป เปนวันที ่1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มนีาคมของทุกป เพ่ือความสะดวกในการการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ จะดําเนินการปดรอบบัญชีสําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที ่ 31 มนีาคม 
2555  และเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนเปนวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม  



คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมตัิการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 
กันยายน เปนวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มนีาคมของทุกป 

 
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมตัิแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 38  เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ สําหรับ

รอบระยะเวลา 12 เดือน จากวันที ่1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มนีาคม 
ความเห็นคณะกรรมการ  เนือ่งจากมีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีเพ่ือใหสอดคลองกบัธุรกิจเสนใยและเยื่อกระดาษใน
กลุมอดิตยาเบอรลา คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมตัิแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 
38 ซึ่งกําหนดวา “รอบปบัญชีของบริษัทฯ เริ่มตนในวันที่ 1 ตุลาคม และส้ินสุดลงในวันที ่30 กนัยายนของทุกป” เปน “รอบปบัญชี
ของบริษัทฯ เริ่มตนในวันที่ 1 เมษายน และส้ินสุดลงในวันที ่31 มีนาคมของทุกป”  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมตัิแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 38 เพ่ือใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน จากวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มนีาคม  
 

วาระที่ 11  เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
วาระนี้กําหนดไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพ่ือใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสัยตางๆ (ถามี) 
ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรื่องอืน่ใดใหที่ประชุมพิจารณาอนมุัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 
บริษัทฯ ไดจัดทาํรายงานประจําป 2554 ทั้งแบบรูปเลมและแผนซดีี หากผูถือหุนทานใดมคีวามประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2554 แบบ
รูปเลม สามารถติดตอขอรับไดทีบ่ริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) ชั้น 16 อาคารมหาทุนพลาซา เลขที่ 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 รายละเอียดดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 12 

บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน และสิทธิในการรบัเงินปนผล ใน
วันที่ 7 ธนัวาคม 2554 และใหรวบรวมรายช่ือโดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 ธันวาคม 2554 

บริษัทฯ จะจัดใหมีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผูเขารวมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหวางเวลา 14.00 น.–15.00 น. และบริษัทฯ 
จะดําเนินการประชุมตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมผูถือหุน ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 9 

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมการประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ังกลาวขางตน  ในกรณีทีท่านไมสามารถเขารวมประชุมดวย
ตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะใหผูอืน่เขารวมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 11 ที่
ไดแนบมานี้ อนึง่เพ่ือความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะไว
คอนขางละเอียดชัดเจน ซึ่งทานอาจจะมอบฉันทะใหกรรมการอสิระของบริษัทฯ  รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 6 เปนผูรับมอบฉันทะ
โดยระบุในแบบ ข ใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทานก็ได  
 
ทั้งนี้ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนจะตองนําหลักฐานตามรายละเอียดในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 10 มาแสดงเพื่อใชสิทธิในการเขารวม
ประชุม 
 

      ในนามของคณะกรรมการบริษทั 
   
 
 
 
        (ไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย) 
        กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 


