
 

 

 

          วันท่ี  11   ธันวาคม 2552 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 17/2552 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 16/2551  

2. รายงานประจําป 2552  

3. ขอบังคับของบริษัทเกี่ยวกบัการประชุมผูถอืหุน 

4. เอกสารและหลกัฐานท่ีตองนํามาแสดงในวันประชุม 

5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.  

6. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป 

 

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 77 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 17/2552 ในวัน

พฤหัสบดีท่ี 28 มกราคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ หองลอนดอน ชั้น 1 โรงแรมคอนราด (กรุงเทพฯ) เลขที่ 87 ถนนวิทย ุเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 
วาระที ่1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่16/2551 เม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2552 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 16/2551 ซึ่งไดจัดขึน้เม่ือวันท่ี 30 

มกราคม 2552 ถกูตอง ผูถอืหุนสมควรอนุมัติรายงานการประชุมฉบบัดังกลาว ดังปรากฎในสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1 
 
วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรบัปส้ินสุดวันที่ 

30 กันยายน 2552 
 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถอืหุนสมควรรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 

2552 และรับรองรายงานคณะกรรมการตอผูถือหุน ดังปรากฎในรายงานประจําปตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 ซึ่งไดพิจารณาแลวเห็น

วาถูกตองและเพียงพอ และเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถอืหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2552 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและเหมาะสมตามหลักการบัญชท่ีี

รับรองท่ัวไป และคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายละเอียดไวใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”  ดังปรากฎในรายงานประจําป

ตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 

 
วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 

ความเห็นคณะกรรมการ  ดวยนโยบายการจายเงินปนผล คือ การตัดจายเงินปนผลจากกําไรท่ีเปนเงินสด หลังพิจารณากันเงินสํารอง

เพ่ือการลงทุนในอนาคตตามความเหมาะสม ในปน้ี บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 463 ลานบาท ลดลงรอยละ 79 เม่ือเทียบกบัปกอนจํานวน 

2,233 ลานบาท อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ตลอดจนความตองการเงินทุนสําหรับการขยายกําลัง

การผลิตและการลงทุนในโครงการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับ

ผลการดําเนินงานในรอบป  2552  ในอัตราหุนละ 1.00 บาท คิดเปนจํานวนเงินท้ังสิน้ 201.60 ลานบาท หรือรอยละ 36 ของกําไรสุทธิ 

(ตามวิธีราคาทุน) เงินปนผลจายดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลท้ังจํานวน เน่ืองจากเปนรายไดจากธุรกิจท่ีไดรับการ

สงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1779(2)/2548 ลงวันท่ี 31 สงิหาคม 2548 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 23 

กุมภาพันธ 2553 ซึ่งมีขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปท่ีผานมาดังน้ี 

 



 

 ป 2552 ป 2551 ป 2550 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 463 2,233 2,489 

จํานวนหุน (ลานหุน) 201.60 201.60 201.60 

เงินปนผลจายตอหุน (บาท) 1.00 1.30 1.60 

รวมเงินปนผลจายท้ังสิ้น (ลานบาท) 201.60 262.08 322.56 

สัดสวนการจายเงินปนผล-ตามวิธีราคาทุน (รอยละ) 36 20 20 

 
วาระที ่4   พิจารณาและอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ  

ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 ซึ่งกําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการ

ออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 โดย

กรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจถกูเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได” ในปน้ี บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ

จํานวน 3 ทาน คือ (1)  นายรามาคานท ราทิ - กรรมการอิสระ (2)  นายไชเลนดรา กมุาร เจน - กรรมการ และ (3)  นายอโมลัด ทักราล - 

กรรมการ ซึ่งกรรมการดังกลาวเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และประสบการณอันเปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ รายละเอียดเก่ียวกับประวัติกรรมการทั้ง 3 ทาน ดังปรากฎในรายงานประจําป หนา 46 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ท่ีประชุมผูถอืหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการทั้งสามทานกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัทอกีวาระหน่ึง 

 
วาระที ่5   พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังนายปูรันมาล บาจาจ เปนทีป่รกึษาของบริษัทฯ   

ความเห็นคณะกรรมการ  นายปูรันมาล บาจาจ เคยดํารงตําแหนงเปนประธานบริษัทมากอน และไดเกษียณอายุลงเม่ือวันท่ี 1 กนัยายน 

2552 โดยเปนไปตามนโยบายการเกษียณอายุของบริษัทฯ  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวานายปูรันมาล บาจาจ เปนผูท่ีมีความรู

กวางขวางและมีประสบการณในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับธุรกจิของบริษัทฯ ซึ่งเปนประโยชนตอบริษัทฯ  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายปูรันมาล บาจาจ เปนท่ีปรึกษาของบริษัทฯ 

เปนระยะเวลา 2 ป เร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2552 โดยไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,952.00 เหรียญสหรัฐฯ 

รวมรายไดอื่น คิดเปนมูลคารวมไมเกิน 21.069 ลานบาท สําหรับระยะเวลาดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นวามีความเหมาะสม

เม่ือพิจารณาจากความรูและประสบการณของการเปนท่ีปรึกษา 

 
วาระที ่6  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 

ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือใหเปนไปตามขอบงัคับของบริษัทฯ ขอ 36 ซึ่งกําหนดวา “กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามี

ดังน้ี (5) แตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญช”ี คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชจีาก สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ดังมีรายนามตอไปน้ี (1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบญัชี

รับอนุญาตเลขท่ี 3315 หรือ (2) นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3459 หรือ (3) นางสาวศิราภรณ เอือ้อนันต

กุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตอไปอกีวาระหน่ึงตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

พิจารณาจากขอบเขตหนาท่ีของการตรวจสอบ คุณสมบัติของผูสอบบัญชี คาตอบแทนของผูสอบบญัช ีและความรูความสามารถ โดยมี

คาสอบบัญชีประจําป 2553 เปนจาํนวนเงิน 1,050,000 บาท (ป 2552: 1,000,000 บาท) ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่น  

ท้ังน้ี ผูสอบบญัชขีองสํานักงานดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกบับริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูท่ีเกี่ยวของกับ

บุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอท่ีประชุมผูถือ

หุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบญัชีท่ีเสนอและกําหนดคาสอบบัญชีดังกลาวขางตน 
 
 
 



วาระที ่7   เรื่องอืน่ๆ (ถามี) 
วาระน้ีกําหนดไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสยั และ/หรือ เพ่ือใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซกัถามหรือขอสงสยัตางๆ (ถามี) ดังน้ัน 

จะไมมีการนําเสนอเร่ืองอื่นใดใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

 

บริษัทฯ จะกําหนดรายช่ือผูถอืหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม สิทธใินการรับเงินปนผล และออกเสียงลงคะแนน ในการประชมุสามัญผูถอืหุนใน

วันท่ี 11 ธันวาคม 2552 และใหรวบรวมรายช่ือโดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 14 ธันวาคม 2552 

บริษัทฯ จะจัดใหมีการลงทะเบยีนและตรวจสอบเอกสารของผูเขารวมประชุม ณ สถานท่ีประชุม ระหวางเวลา 14.00 น.–15.00 น. และ

บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมผูถอืหุน ดังปรากฎในสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน  ในกรณีท่ีทานไมสามารถเขารวมประชุมดวย

ตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหน่ึง ดังปรากฎในสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5 ท่ีไดแนบ

มาน้ี อน่ึงเพ่ือความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึง่เปนแบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะไวคอนขางละเอยีด

ชัดเจน ซึง่ทานอาจจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือบคุคลใดบุคคลหน่ึงดังตอไปน้ีเปนผูรับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ใหเขารวมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทนทานก็ได  

 1.  นายไซยัม  ซุนเดอร  มาฮนัซาเรีย      กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ  74  ป 

  อยูบานเลขท่ี หอง 20เอ แฟรวิวทาวเวอร สขุุมวิท ซอย 18 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

 2. นายวินัย  สัจเดว                             กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ  74  ป 

  อยูบานเลขท่ี หอง 25/22 รีเจนซี่คอรท สขุุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

 

ท้ังน้ีผูถอืหุนและผูรับมอบฉันทะของผูถอืหุนจะตองนําหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4 มาแสดงเพ่ือใชสิทธิในการเขา

รวมประชุม 

 

      ในนามอขงคณะกรรมการบริษัท 

   

 

      (นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย) 

              กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 


