
 

 

 

          วันท่ี  9   ธันวาคม 2551 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 16/2551 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 15/2550  

2. รายงานประจําป 2551  

3. ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ขอบังคับของบริษัทเกี่ยวกบัการประชุมผูถอืหุน 

5. เอกสารและหลกัฐานท่ีตองนํามาแสดงในวันประชุม 

6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.  

7. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป 

 

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 72 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 16/2551 ในวันศุกรท่ี 

30 มกราคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ หองลอนดอน ชั้น 1 โรงแรมคอนราด (กรุงเทพ) เลขท่ี 87 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบ

วาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 
วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่15/2550 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2551 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 15/2550 ซึ่งไดจัดขึน้เม่ือวันท่ี 28 

มกราคม 2551 ถกูตอง ผูถอืหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบบัดังกลาว 
 
วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรบัปส้ินสุดวันที่ 

30 กันยายน 2551 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาผูถอืหุน สมควรรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 

2551 และรับรองรายงานคณะกรรมการตอผูถือหุน ซึ่งไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ และเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถอืหุน

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชกีําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ และคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายละเอียดไวในรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 
วาระที ่3   พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 

ความเห็นคณะกรรมการ  ดวยนโยบายการจายเงินปนผล คือ การตัดจายเงินปนผลจากกําไรท่ีเปนเงินสด หลังพิจารณากันเงินสํารอง

เพ่ือการดําเนินงานและการลงทุนตามความเหมาะสม ในปน้ี บริษัทฯ มีกําไรสุทธ ิ 2,233 ลานบาท ลดลงรอยละ 10.3 เม่ือเทียบกับป

กอนจํานวน 2,489 ลานบาท อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ตลอดจนความตองการเงินทุนสําหรับ

การขยายกําลังการผลิตและการลงทุนในโครงการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ท่ีประชุมผูถอืหุนพิจารณาอนุมัติ

จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป  2551  ในอัตราหุนละ 1.30 บาท คิดเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 262.08 ลานบาท หรือรอย

ละ 20 ของกําไรสุทธิ (ตามวิธีราคาทุน) เงินปนผลจายดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคลท้ังจํานวน เน่ืองจากเปนรายไดจาก

ธุรกิจท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1779(2)/2548 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 

2552 ขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปท่ีผานมา เปนดังน้ี 

 



 

 ป 2551 ป 2550 ป 2549 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 2,233 2,489 1,373 

จํานวนหุน (ลานหุน) 201.60 201.60 201.60 

เงินปนผลจายตอหุน (บาท) 1.30 1.60 1.10 

เงินปนผลจาย (ลานบาท) 262.08 322.56 221.76 

สัดสวนการจายเงินปนผล (ตามวิธีราคาทุน) 20 20 27 

 
วาระที ่4   พิจารณาและอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 ซึ่งกําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการ

ออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 โดย

กรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจถกูเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได” ในปน้ี บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน 

คือ   (1)  นายไซยัม ซนุเดอร มาฮันซาเรีย  

  (2)  นายวินัย สัจเดว  

  (3)  นายปูรันมาล บาจาจ  

ซึ่งกรรมการดังกลาวเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ รายละเอียด

เกี่ยวกบัประวัติกรรมการทั้ง 3 ทาน ดังปรากฎในรายงานประจําป หนา 39 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ท่ีประชุมผูถอืหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการทั้งสามทานกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัทอกีวาระหน่ึง 
 
วาระที ่5   พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบชุดปจจุบันไดครบกําหนดวาระในวันท่ี 30 มกราคม 2552 ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการใหความชวยเหลอืและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในดานการจัดการ การสอบทาน

งบการเงิน และการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

บริษัทฯ ยังไมมีการจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ

บริษัทจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ และความรูความสามารถ และมีความเห็นวากรรมการดังกลาวสมควรไดรับการแตงต้ัง

กลับเขามาเปนกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ท่ีประชุมผูถอืหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการทั้งสามทานกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง และกําหนดคาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมเปนจํานวนคร้ังละ 10,000 

บาท ประกอบดวย 

ชื่อ ตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง 

1. นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ป 

2. นายวินัย สจัเดว กรรมการตรวจสอบ 3 ป 

3. นายรามาคานท ราทิ กรรมการตรวจสอบ 3 ป 

4. นางมยุรี ณ รังศิลป เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ป 

รายละเอยีดเก่ียวกับประวัติกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทาน ดังปรากฎในรายงานประจําป หนา 39 และขอบเขตหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังปรากฎในส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3 
 
วาระที ่6  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 

ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือใหเปนไปตามขอบงัคับของบริษัท 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 2552 เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (ป 2551: 1,000,000 บาท) ซึ่งรวมคาใชจายอื่น ผูสอบบัญชขีอง

สํานักงานดังกลาวขางตน มิไดเปนผูบริหารหรือผูถอืหุนของบริษัทฯ ผูถือหุนสมควรอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีท่ีเสนอและกําหนดคาสอบ

บัญชีดังกลาวขางตน 
 
วาระที ่7   เรื่องอืน่ๆ (ถามี) 

วาระน้ีกําหนดเพ่ือใหผูถอืหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพ่ือใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซกัถามหรือขอสงสยัตางๆ (ถามี) ดังน้ัน จะ

ไมมีการนําเสนอเร่ืองอื่นใดใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นวาเพ่ือใหผูถอืหุนไดมีโอกาสซกัถามและใหคณะกรรมการไดตอบขอซกัถามของผูถอืหุน (ถามี) 

 

โดยบริษัทฯ จะกาํหนดรายช่ือผูถอืหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม สิทธิในการรับเงินปนผล และออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผูถือ

หุนในวันท่ี 9 ธันวาคม 2551 และใหรวบรวมรายช่ือโดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 11 ธนัวาคม 2551  

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

บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมผูถอืหุน ดังปรากฎในสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน  ในกรณีท่ีทานไมสามารถเขารวมประชุมดวย

ตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหน่ึง ดังปรากฎในสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 6 ท่ีไดแนบ

มาน้ี อน่ึงเพ่ือความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึง่เปนแบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะไวคอนขางละเอยีด

ชัดเจน ซึง่ทานอาจจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือบคุคลใดบุคคลหน่ึงดังตอไปน้ีเปนผูรับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ใหเขารวมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทนทานก็ได  

 1.  นายไซยัม  ซุนเดอร  มาฮนัซาเรีย      กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ  73  ป 

  อยูบานเลขท่ี หอง 20เอ แฟรวิวทาวเวอร สขุุมวิท ซอย 18 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

 2. นายวินัย  สัจเดว                             กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ  73  ป 

  อยูบานเลขท่ี หอง 25/22 รีเจนซี่คอรท สขุุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

 

ท้ังน้ีผูถอืหุนและผูรับมอบฉันทะของผูถอืหุนจะตองนําหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5 มาแสดงเพ่ือใชสิทธิในการเขา

รวมประชุม 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายปูรันมาล บาจาจ) 

         ประธานบริษัทและกรรมการ 


