วันที่ 9 ธันวาคม 2551
เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 16/2551
เรียน
ทานผูถ ือหุน บริษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 15/2550
2. รายงานประจําป 2551
3. ขอบเขตหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ขอบังคับของบริษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถอื หุน
5. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.
7. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 72 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 16/2551 ในวันศุกรที่
30 มกราคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ หองลอนดอน ชั้น 1 โรงแรมคอนราด (กรุงเทพ) เลขที่ 87 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 15/2550 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 15/2550 ซึ่งไดจัดขึน้ เมื่อวันที่ 28
มกราคม 2551 ถูกตอง ผูถอื หุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 และพิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2551
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาผูถอื หุน สมควรรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป
2551 และรับรองรายงานคณะกรรมการตอผูถือหุน ซึ่งไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ และเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถอื หุน
พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ และคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายละเอียดไวในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตกิ ารจายเงินปนผล
ความเห็นคณะกรรมการ ดวยนโยบายการจายเงินปนผล คือ การตัดจายเงินปนผลจากกําไรที่เปนเงินสด หลังพิจารณากันเงินสํารอง
เพื่อการดําเนินงานและการลงทุนตามความเหมาะสม ในปนี้ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 2,233 ลานบาท ลดลงรอยละ 10.3 เมื่อเทียบกับป
กอนจํานวน 2,489 ลานบาท อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ตลอดจนความตองการเงินทุนสําหรับ
การขยายกําลังการผลิตและการลงทุนในโครงการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ที่ประชุมผูถอื หุนพิจารณาอนุมัติ
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2551 ในอัตราหุนละ 1.30 บาท คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 262.08 ลานบาท หรือรอย
ละ 20 ของกําไรสุทธิ (ตามวิธีราคาทุน) เงินปนผลจายดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งจํานวน เนือ่ งจากเปนรายไดจาก
ธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1779(2)/2548 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ
2552 ขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา เปนดังนี้

กําไรสุทธิ (ลานบาท)
จํานวนหุน (ลานหุน)
เงินปนผลจายตอหุน (บาท)
เงินปนผลจาย (ลานบาท)
สัดสวนการจายเงินปนผล (ตามวิธีราคาทุน)

ป 2551
2,233
201.60
1.30
262.08
20

ป 2550
2,489
201.60
1.60
322.56
20

ป 2549
1,373
201.60
1.10
221.76
27

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 ซึ่งกําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทกุ ครั้ง ใหกรรมการ
ออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 โดย
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได” ในปนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน
คือ (1) นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย
(2) นายวินัย สัจเดว
(3) นายปูรันมาล บาจาจ
ซึ่งกรรมการดังกลาวเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ รายละเอียด
เกี่ยวกับประวัติกรรมการทั้ง 3 ทาน ดังปรากฎในรายงานประจําป หนา 39
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให
ที่ประชุมผูถอื หุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการทั้งสามทานกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบชุดปจจุบันไดครบกําหนดวาระในวันที่ 30 มกราคม 2552 ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีบทบาทหนาที่สําคัญในการใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในดานการจัดการ การสอบทาน
งบการเงิน และการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯ ยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ และความรูความสามารถ และมีความเห็นวากรรมการดังกลาวสมควรไดรับการแตงตั้ง
กลับเขามาเปนกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให
ที่ประชุมผูถอื หุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการทั้งสามทานกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และกําหนดคาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมเปนจํานวนครั้งละ 10,000
บาท ประกอบดวย
ชื่อ
ตําแหนง
วาระการดํารงตําแหนง
1. นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3 ป
2. นายวินยั สัจเดว
กรรมการตรวจสอบ
3 ป
3. นายรามาคานท ราทิ
กรรมการตรวจสอบ
3 ป
4. นางมยุรี ณ รังศิลป
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ป
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน ดังปรากฎในรายงานประจําป หนา 39 และขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังปรากฎในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 36 ซึ่งกําหนดวา “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามี
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 2552 เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (ป 2551: 1,000,000 บาท) ซึ่งรวมคาใชจายอื่น ผูส อบบัญชีของ
สํานักงานดังกลาวขางตน มิไดเปนผูบริหารหรือผูถอื หุนของบริษัทฯ ผูถือหุนสมควรอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีทเี่ สนอและกําหนดคาสอบ
บัญชีดังกลาวขางตน
วาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ (ถามี)
วาระนี้กําหนดเพื่อใหผูถอื หุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพือ่ ใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสัยตางๆ (ถามี) ดังนั้น จะ
ไมมีการนําเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาเพือ่ ใหผูถอื หุนไดมีโอกาสซักถามและใหคณะกรรมการไดตอบขอซักถามของผูถอื หุน (ถามี)
โดยบริษัทฯ จะกําหนดรายชื่อผูถอื หุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม สิทธิในการรับเงินปนผล และออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผูถือ
หุนในวันที่ 9 ธันวาคม 2551 และใหรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 ธันวาคม 2551
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 6 ที่ไดแนบ
มานี้ อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึง่ เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะไวคอนขางละเอียด
ชัดเจน ซึง่ ทานอาจจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้เปนผูร ับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ใหเขารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนทานก็ได
1. นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ป
อยูบานเลขที่ หอง 20เอ แฟรวิวทาวเวอร สุขุมวิท ซอย 18 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
2. นายวินัย สัจเดว
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 73 ป
อยูบานเลขที่ หอง 25/22 รีเจนซี่คอรท สุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ผูถอื หุนและผูรับมอบฉันทะของผูถอื หุนจะตองนําหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5 มาแสดงเพื่อใชสิทธิในการเขา
รวมประชุม
ขอแสดงความนับถือ

(นายปูรันมาล บาจาจ)
ประธานบริษัทและกรรมการ

