
          10  มิถุนายน 2556 
 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 21 

เรียน ทานผูถือหุน บรษิัท ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 20  
2. รายงานประจําปส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2556 
3. ประวัติยอและขอมูลที่เก่ียวของของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัท 
4. ขอมูลกรรมการอสิระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 21 
5. นิยามกรรมการอสิระ 
6. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 
7. ขอบังคับของบริษัทเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
8. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชมุ 
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.  
10. แบบฟอรมขอรับรายงานประจําปแบบรูปเลม 
11. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป 

 
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 94 ไดมมีติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 21 ในวัน

พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ หองรวมฤดีบอลลูม ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทล กรงุเทพฯ เพลินจิต  เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 20 เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ืออนุมัตริายงานการ
ประชุมสามัญผูถอืหุนครั้งที่ 20 ซึง่จัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 รายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดจัดสงใหกับผูถือหุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี้ ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1 

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรบัปสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556 
 ความเห็นคณะกรรมการ  ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ไดปรากฎในหัวขอ “รายงาน

คณะกรรมการตอผูถือหุน” และในหัวขออืน่ของรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดัง
ปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็วา เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือรับทราบผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 
 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เห็นควรเสนอใหทีป่ระชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติงบดุลรวมและงบ

กําไรขาดทุนรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็น
วาเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รบัรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายละเอียดไวในหัวขอ “รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฎในส่ิงที่สงมา
ดวยลําดับที่ 2 

 
 



วาระที่ 4  พิจารณาการจายเงินปนผล 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมตัิจายเงินปนผลสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2556 

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

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2556 บริษัทฯ มขีาดทนุสุทธิ 21 ลานบาท เมื่อเทยีบกับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
มีกําไรสุทธิจํานวน 258 ลานบาท คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็ควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติจายเงินปนผลใน
อัตราหุนละ 1.17 บาท สําหรับปส้ินสุดวันที ่ 31 มนีาคม 2556 คิดเปนจํานวนเงินทัง้ส้ิน 235.87 ลานบาท เงินปนผลจายดังกลาว
จะทาํการจายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 โดยตัดจายจากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรของบริษัทฯ 

ขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมาดังนี ้
  สําหรับป 

สิ้นสุด 31 มีนาคม 
สําหรับ 6 เดือน  
สิ้นสุด 31 มีนาคม 

สําหรับป  
สิ้นสุด 30 กันยายน 

 หนวย 2556 2555 2554 2553 2552 

กําไรสุทธิ (งบการเงินรวม) ลานบาท (21) 258 2,920 3,041 463 

กําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ลานบาท 674 215 2,247 2,231 554 

จํานวนหุน  ลานหุน 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 

เงินปนผลจายตอหุน  บาท 1.17 0.37 2.50 1.75 1.00 

รวมเงินปนผลจายทั้งส้ิน  ลานบาท 235.87 74.59 504.00 352.80 201.60 
อัตราการจายเงินปนผล  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) รอยละ 35 35 22 16 36 

 
วาระที่ 5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ตองออกตามวาระและแตงต้ังกรรมการใหม 

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

ในปนี้ บริษัทฯ มกีรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คน คือ (1) นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา – กรรมการ (2) นาง
ราชาสรี เบอรลา – กรรมการ และ (3) นางรัชนี คาจจิิ – กรรมการ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที ่19 พฤษภาคม 2556 

บริษัทฯ ยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการ 
นั้นมาจากความรูและประสบการณ ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 6   

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติแตงตัง้กรรมการทั้งสองคนคือ (1)นายกุมาร มังกาลัม 
เบอรลา และ (2) นางราชาสรี เบอรลา กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริษทัอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกลาวเปนผูที่มี
ความรูและประสบการณอันเปนประโยชนอยางมากในความสําเร็จอันตอเนือ่งของบริษัทฯ   

 

 

 



คณะกรรมการไดพิจารณาการแตงตั้งกรรมการใหมแทนนางรัชนี คาจิจิ ซึ่งไดเสียชีวิตเมื่อวันที ่19 พฤษภาคม 2556 ในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการยังไมสามารถที่จะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัตทิี่เหมาะสมมา
ดํารงตําแหนงที่วางลงนี้ได เนื่องจากมีขอจํากัดของเวลา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการเหน็ควรที่จะเสนออนุมตัิการแตงตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระใหกลับเขามาใหม และแตงตั้งกรรมการใหม (ถามี) ตอที่ประชุมสามัญผูถอืหุนในคราวตอไป 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนมุัติแตงตัง้กรรมการทั้งสองทานกลับเขามาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษทัอกีวาระหนึ่ง และอนุมัตคิาเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัทสําหรับป 2557 คนละ 25,000 บาทตอครั้ง (ป 2556: 
25,000 บาทตอครั้ง) รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการทั้ง 2 คน ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 

 
วาระที่ 6  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญช ี

ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 ซึ่งกาํหนดวา “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึง
กระทํา คือ แตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชี” คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนมุัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษทัฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2556 ตอไปอีกวาระหนึ่งตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามตอไปนี้  

(1) นายเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแตป 2555) และ/หรอื  
(2)  นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ  
(3)  นางสาวศิราภรณ เอื้ออนนัตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844  

โดยเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชสํีาหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เปนเงินจํานวน 1,100,000.- บาท (สําหรับปส้ินสุดวันที่ 
31 มีนาคม 2556 : 1,100,000.- บาท) ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่น  

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของสํานักงานดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถอืหุน หรือผูที่เก่ียวของ
กับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตองบการเงินของบริษัทฯ  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมตัิแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีดังกลาวขางตน 
 
วาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

วาระนี้กําหนดไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพ่ือใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสัยตางๆ (ถามี) 
ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรื่องอืน่ใดใหที่ประชุมพิจารณาอนมุัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 
บริษัทฯ ไดจัดทาํรายงานประจําปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ทั้งแบบรูปเลมและแผนซีด ี หากผูถือหุนทานใดมคีวามประสงคจะ

ขอรับรายงานประจําปแบบรูปเลม สามารถติดตอขอรับไดที่บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารมหาทนุพลาซา 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 รายละเอียดดังปรากฎในส่ิงทีส่งมาดวยลําดับที่ 10 
 

บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผูถือหุนทีม่ีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน และสิทธใินการรับเงินปน
ผล ในวันที่ 10 มถิุนายน 2555 และใหรวบรวมรายช่ือโดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 

บริษัทฯ จะจัดใหมีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผูเขารวมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหวางเวลา 14.00 น.–15.00 น. 
และบริษัทฯ จะดาํเนินการประชุมตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมผูถือหุน ดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 7 
 
 



บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทานผูถอืหุนเขารวมการประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ังกลาวขางตน  ในกรณทีี่ทานไมสามารถเขารวม
ประชุมดวยตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชมุแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฎในส่ิงทีส่งมาดวย
ลําดับที่ 9 ที่ไดแนบมานี้ อนึ่งเพ่ือความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบ
ฉันทะไวคอนขางละเอียดชัดเจน ซึ่งทานอาจจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ  รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 4 เปนผูรับ
มอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทานก็ได พรอมทั้งไดแนบนิยามกรรมการอิสระ รายละเอียดตามส่ิง
ที่สงมาดวยลําดับที่ 5 
 

ทั้งนี้ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนจะตองนําหลักฐานตามรายละเอียดในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 8 มาแสดงเพื่อใชสิทธิใน
การเขารวมประชุม 

  
 
 
    ในนามของคณะกรรมการบริษทั 
 
 
 
   
      (ไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย) 

  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 


