วันที่ 9 ธันวาคม 2553
เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18/2553
เรียน
ทานผูถ ือหุน บริษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 17/2552
2. รายงานประจําป 2553
3. ประวัติยอและขอมูลที่เกี่ยวของของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัท
4. ขอมูลกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป
5. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
6. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ
7. ขอบังคับของบริษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถอื หุน
8. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.
10. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 81 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 18/2553 ในวันศุกรที่
28 มกราคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ หองสตาร 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซา แอทธิน,ี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัตริ ายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถอื หุน เพื่ออนุมัติรายงานการประชุม
สามัญผูถอื หุนครั้งที่ 17/2552 รายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดจดั สงใหกับผูถอื หุน พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฎ
ในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
ความเห็นคณะกรรมการ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ไดปรากฎในหัวขอ “รายงาน
คณะกรรมการตอผูถือหุน” และในหัวขออื่นของรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดัง
ปรากฎในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายละเอียดไวในหัวขอ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ใน
รายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฎในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจายเงินปนผล
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ที่ประชุมผูถ ือหุน พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับป 2553
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ คือ การตัดจายเงินปนผลจากกําไรที่เปนเงินสด หลังพิจารณากันเงินสํารองตามความเหมาะสม
สําหรับแผนธุรกิจในอนาคต ในปนี้ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 3,041 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 557 เมื่อเทียบกับปกอ นจํานวน 463 ลานบาท
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.75 บาท สําหรับป 2553
คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 352.80 ลานบาท เงินปนผลจายดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งจํานวน เนือ่ งจากเปนรายได
จากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1752(2)/2550 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 โดยเงินปนผลจํานวน
352.80 ลานบาท กําหนดจายในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554
ขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมาดังนี้
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
จํานวนหุน (ลานหุน)
เงินปนผลจายตอหุน (บาท)
รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)

ป 2553
3,041
201.60
1.75
352.80

ป 2552
463
201.60
1.00
201.60

ป 2551
2,233
201.60
1.30
262.08

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 ซึ่งกําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทกุ ครั้ง ใหกรรมการ
ออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 โดย
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได”
ในปนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คน คือ
(1) นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา
กรรมการ
(2) นางราชาสรี เบอรลา
กรรมการ
(3) นางรัชนี คาจิจิ
กรรมการ
บริษัทฯ ยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะ
มาดํารงตําแหนงกรรมการ โดยพิจารณาจากความรูและประสบการณ ซึ่งประวัติยอ และขอมูลทีเ่ กี่ยวของของผูที่ไดรับการเสนอชือ่ เปน
กรรมการบริษัทฯ ดังปรากฎในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการทั้งสามทานกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนือ่ งจากกรรมการดังกลาวเปนผูที่มีความรูและประสบการณอันเปนประโยชนอยางมากในความสําเร็จอัน
ตอเนื่องของบริษทั ฯ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการทั้ง 3 คน ดังปรากฎในสิ่งที่สง มาดวยลําดับที่ 3
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 ซึ่งกําหนดวา “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํา คือ
แตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชี” คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถอื หุนพิจารณาอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจาก สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูส อบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ตอไป
อีกวาระหนึ่งตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามตอไปนี้
(1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 เปนผูล งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแลวเปน
ระยะเวลา 4 ป เริม่ ตั้งแตป 2550 และ/หรือ
(2) นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ
(3) นางสาวศิราภรณ เอือ้ อนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

โดยเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2554 เปนจํานวนเงิน 1,050,000.- บาท (ป 2553: 1,050,000.- บาท) ซึ่งไมรวม
คาใชจายอื่น
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของสํานักงานดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ดังกลาวขางตน
วาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ (ถามี)
วาระนี้กําหนดไวเพื่อใหผูถือหุน ไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพื่อใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสัยตางๆ (ถามี) ดังนั้น
จะไมมีการนําเสนอเรื่องอื่นใดใหทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมัตแิ ละจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถ ือหุนที่มสี ิทธิเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผูถอื หุนในวันที่ 9 ธันวาคม 2553 และ
ใหรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 ธันวาคม 2553
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกําหนดรายชื่อผูถ ือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 และใหรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554
บริษัทฯ จะจัดใหมีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผูเขารวมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหวางเวลา 14.00 น.–15.00 น. และ
บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมผูถอื หุน ดังปรากฎในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7
บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทานผูถอื หุนเขารวมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมสามารถเขารวมประชุม
ดวยตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฎในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 9 ที่ได
แนบมานี้ อนึ่งเพือ่ ความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึง่ เปนแบบทีก่ ําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะไวคอนขาง
ละเอียดชัดเจน ซึง่ ทานอาจจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4) เปนผูรับมอบฉันทะโดยระบุใน
แบบ ข ใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทานก็ได
ทั้งนี้ผูถอื หุนและผูรับมอบฉันทะของผูถอื หุนจะตองนําหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8 มาแสดงเพื่อใชสิทธิในการเขา
รวมประชุม
ในนามของคณะกรรมการบริษัท

(นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

