วันที่ 11 ธันวาคม 2552
เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 17/2552
เรียน
ทานผูถ ือหุน บริษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 16/2551
2. รายงานประจําป 2552
3. ขอบังคับของบริษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถอื หุน
4. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.
6. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 77 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 17/2552 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ หองลอนดอน ชั้น 1 โรงแรมคอนราด (กรุงเทพฯ) เลขที่ 87 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัตริ ายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 16/2551 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 16/2551 ซึ่งไดจัดขึน้ เมื่อวันที่ 30
มกราคม 2552 ถูกตอง ผูถอื หุนสมควรอนุมัติรายงานการประชุมฉบับดังกลาว ดังปรากฎในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 และพิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2552
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถอื หุน สมควรรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป
2552 และรับรองรายงานคณะกรรมการตอผูถือหุน ดังปรากฎในรายงานประจําปตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 ซึ่งไดพิจารณาแลวเห็น
วาถูกตองและเพียงพอ และเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถอื หุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2552 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายละเอียดไวใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ดังปรากฎในรายงานประจําป
ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตกิ ารจายเงินปนผล
ความเห็นคณะกรรมการ ดวยนโยบายการจายเงินปนผล คือ การตัดจายเงินปนผลจากกําไรที่เปนเงินสด หลังพิจารณากันเงินสํารอง
เพื่อการลงทุนในอนาคตตามความเหมาะสม ในปนี้ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 463 ลานบาท ลดลงรอยละ 79 เมื่อเทียบกับปกอ นจํานวน
2,233 ลานบาท อยางไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ตลอดจนความตองการเงินทุนสําหรับการขยายกําลัง
การผลิตและการลงทุนในโครงการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ทีป่ ระชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานในรอบป 2552 ในอัตราหุนละ 1.00 บาท คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิน้ 201.60 ลานบาท หรือรอยละ 36 ของกําไรสุทธิ
(ตามวิธีราคาทุน) เงินปนผลจายดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งจํานวน เนื่องจากเปนรายไดจากธุรกิจที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1779(2)/2548 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23
กุมภาพันธ 2553 ซึ่งมีขอ มูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปทผี่ านมาดังนี้

กําไรสุทธิ (ลานบาท)
จํานวนหุน (ลานหุน)
เงินปนผลจายตอหุน (บาท)
รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)
สัดสวนการจายเงินปนผล-ตามวิธีราคาทุน (รอยละ)

ป 2552
463
201.60
1.00
201.60
36

ป 2551
2,233
201.60
1.30
262.08
20

ป 2550
2,489
201.60
1.60
322.56
20

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 ซึ่งกําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทกุ ครั้ง ใหกรรมการ
ออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 โดย
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได” ในปนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ
จํานวน 3 ทาน คือ (1) นายรามาคานท ราทิ - กรรมการอิสระ (2) นายไชเลนดรา กุมาร เจน - กรรมการ และ (3) นายอโมลัด ทักราล กรรมการ ซึ่งกรรมการดังกลาวเปนผูที่มีความรู ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และประสบการณอันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการทั้ง 3 ทาน ดังปรากฎในรายงานประจําป หนา 46
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให
ที่ประชุมผูถอื หุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการทั้งสามทานกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารแตงตั้งนายปูรันมาล บาจาจ เปนทีป่ รึกษาของบริษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ นายปูรันมาล บาจาจ เคยดํารงตําแหนงเปนประธานบริษัทมากอน และไดเกษียณอายุลงเมือ่ วันที่ 1 กันยายน
2552 โดยเปนไปตามนโยบายการเกษียณอายุของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวานายปูรันมาล บาจาจ เปนผูที่มีความรู
กวางขวางและมีประสบการณในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเปนประโยชนตอบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายปูรนั มาล บาจาจ เปนทีป่ รึกษาของบริษัทฯ
เปนระยะเวลา 2 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2552 โดยไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 15,952.00 เหรียญสหรัฐฯ
รวมรายไดอื่น คิดเปนมูลคารวมไมเกิน 21.069 ลานบาท สําหรับระยะเวลาดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นวามีความเหมาะสม
เมื่อพิจารณาจากความรูและประสบการณของการเปนที่ปรึกษา
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 ซึ่งกําหนดวา “กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปพึงกระทํามี
ดังนี้ (5) แตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชี” คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ดังมีรายนามตอไปนี้ (1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (2) นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ (3) นางสาวศิราภรณ เอือ้ อนันต
กุล ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3844 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่งตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
พิจารณาจากขอบเขตหนาที่ของการตรวจสอบ คุณสมบัติของผูสอบบัญชี คาตอบแทนของผูสอบบัญชี และความรูความสามารถ โดยมี
คาสอบบัญชีประจําป 2553 เปนจํานวนเงิน 1,050,000 บาท (ป 2552: 1,000,000 บาท) ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่น
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของสํานักงานดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูบ ริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผูถ ือ
หุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีที่เสนอและกําหนดคาสอบบัญชีดังกลาวขางตน

วาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ (ถามี)
วาระนี้กําหนดไวเพื่อใหผูถือหุน ไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพื่อใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสัยตางๆ (ถามี) ดังนั้น
จะไมมีการนําเสนอเรื่องอื่นใดใหทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
บริษัทฯ จะกําหนดรายชื่อผูถอื หุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม สิทธิในการรับเงินปนผล และออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผูถอื หุนใน
วันที่ 11 ธันวาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 ธันวาคม 2552
บริษัทฯ จะจัดใหมีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผูเขารวมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหวางเวลา 14.00 น.–15.00 น. และ
บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมผูถอื หุน ดังปรากฎในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน ในกรณีทที่ านไมสามารถเขารวมประชุมดวย
ตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฎในสิ่งที่สง มาดวยลําดับที่ 5 ที่ไดแนบ
มานี้ อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึง่ เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะไวคอนขางละเอียด
ชัดเจน ซึง่ ทานอาจจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้เปนผูร ับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ใหเขารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนทานก็ได
1. นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ป
อยูบานเลขที่ หอง 20เอ แฟรวิวทาวเวอร สุขุมวิท ซอย 18 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
2. นายวินัย สัจเดว
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 74 ป
อยูบานเลขที่ หอง 25/22 รีเจนซี่คอรท สุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ผูถอื หุนและผูรับมอบฉันทะของผูถอื หุนจะตองนําหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 มาแสดงเพื่อใชสิทธิในการเขา
รวมประชุม
ในนามอขงคณะกรรมการบริษัท

(นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย)
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

