
 

 

 

          วันท่ี  9   ธันวาคม 2553 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 18/2553 

เรียน ทานผูถือหุน บริษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 17/2552  

2. รายงานประจําป 2553 

3. ประวัติยอและขอมูลท่ีเกี่ยวของของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัท 

4. ขอมูลกรรมการอสิระท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามญัผูถอืหุนประจําป 

5. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

6. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 

7. ขอบังคับของบริษทัเกี่ยวกบัการประชุมผูถอืหุน 

8. เอกสารและหลกัฐานท่ีตองนํามาแสดงในวันประชุม 

9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.  

10. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป 

 

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 81 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 18/2553 ในวันศุกรที ่

28 มกราคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ หองสตาร 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซา แอทธิน,ี รอยัล เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 
วาระที ่1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่17/2552 เม่ือวนัที่ 28 มกราคม 2553 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เห็นควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถอืหุนเพ่ืออนุมัติรายงานการประชุม

สามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 17/2552 รายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดจดัสงใหกับผูถอืหุนพรอมกับหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังน้ี ดังปรากฎ

ในสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1 
 
วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรบัปส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2553 
 ความเห็นคณะกรรมการ  ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 ไดปรากฎในหัวขอ “รายงาน

คณะกรรมการตอผูถือหุน” และในหัวขออื่นของรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชมุในคร้ังน้ี ดัง

ปรากฎในสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เห็นควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือรับทราบผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที ่30 กันยายน 2553 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 
 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชกีําไร

ขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2553 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม

ตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป และคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายละเอยีดไวในหัวขอ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ใน

รายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ดังปรากฎในส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับที่ 2 

 
 
 
 



วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอให ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับป 2553 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ คือ การตัดจายเงินปนผลจากกําไรที่เปนเงินสด หลังพิจารณากันเงินสํารองตามความเหมาะสม 

สําหรับแผนธุรกิจในอนาคต ในปนี้ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 3,041 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 557 เม่ือเทียบกับปกอนจํานวน 463 ลานบาท 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชมุผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.75 บาท สําหรับป  2553  

คิดเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 352.80 ลานบาท เงินปนผลจายดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลท้ังจํานวน เน่ืองจากเปนรายได

จากธุรกิจท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1752(2)/2550 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2550 โดยเงินปนผลจํานวน 

352.80 ลานบาท กําหนดจายในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554  

ขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมาดังน้ี 

 ป 2553 ป 2552 ป 2551 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 3,041 463 2,233 

จํานวนหุน (ลานหุน) 201.60 201.60 201.60 

เงินปนผลจายตอหุน (บาท) 1.75 1.00 1.30 

รวมเงินปนผลจายท้ังสิ้น (ลานบาท) 352.80 201.60 262.08 

 
วาระที ่5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 ซึ่งกําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทกุคร้ัง ใหกรรมการ

ออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 โดย

กรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจถกูเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได”  

ในปนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คน คือ 

  (1)  นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา  กรรมการ 

  (2)  นางราชาสรี เบอรลา   กรรมการ 

  (3)  นางรัชนี คาจจิิ   กรรมการ  

บริษัทฯ ยังไมมีการจัดต้ังคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกบคุคลท่ีจะ

มาดํารงตําแหนงกรรมการ โดยพิจารณาจากความรูและประสบการณ ซึ่งประวัติยอและขอมูลท่ีเกี่ยวของของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเปน

กรรมการบริษัทฯ ดังปรากฎในส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับที่ 6 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชมุผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการท้ังสามทานกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัทอกีวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการดังกลาวเปนผูที่มีความรูและประสบการณอันเปนประโยชนอยางมากในความสําเร็จอัน

ตอเน่ืองของบริษทัฯ รายละเอยีดเกี่ยวกับประวัติกรรมการท้ัง 3 คน ดังปรากฎในสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 3 

 
วาระที ่6  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 

ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 ซึ่งกําหนดวา “กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํา คือ 

แตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญช”ี คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถอืหุนพิจารณาอนุมัติ

แตงต้ังผูสอบบัญชีจาก สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 ตอไป

อีกวาระหน่ึงตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามตอไปน้ี  

(1) นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนญุาตเลขท่ี 3315 เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงนิของบริษัทฯ มาแลวเปน

ระยะเวลา 4 ป เร่ิมต้ังแตป 2550 และ/หรือ  

(2)  นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3459 และ/หรือ  

(3)  นางสาวศิราภรณ เอือ้อนันตกุล ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844   

 



โดยเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชปีระจําป 2554 เปนจํานวนเงิน 1,050,000.- บาท (ป 2553: 1,050,000.- บาท) ซึ่งไมรวม

คาใชจายอื่น  

ทั้งน้ี ผูสอบบญัชีของสํานักงานดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่

เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชมุผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบญัชีและกําหนดคาสอบบัญชี

ดังกลาวขางตน 
 
วาระที ่7   เรื่องอืน่ๆ (ถามี) 

วาระน้ีกําหนดไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสยั และ/หรือ เพ่ือใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซกัถามหรือขอสงสยัตางๆ (ถามี) ดังน้ัน 

จะไมมีการนําเสนอเร่ืองอื่นใดใหทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

 

บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผูถอืหุนในวันท่ี 9 ธันวาคม 2553 และ

ใหรวบรวมรายช่ือโดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 13 ธันวาคม 2553 

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2554 และใหรวบรวมรายช่ือโดยวิธีปดสมุด

ทะเบียนในวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2554 

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

บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมผูถอืหุน ดังปรากฎในส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับที่ 7 

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทานผูถอืหุนเขารวมการประชมุตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน  ในกรณีที่ทานไมสามารถเขารวมประชุม

ดวยตนเอง ขอความกรุณามอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบบัหนึ่ง ดังปรากฎในส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับที่ 9 ที่ได

แนบมานี้ อน่ึงเพ่ือความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึง่เปนแบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะไวคอนขาง

ละเอยีดชัดเจน ซึง่ทานอาจจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ  (รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับที่ 4) เปนผูรับมอบฉันทะโดยระบุใน

แบบ ข ใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทานก็ได  

 

ทั้งน้ีผูถอืหุนและผูรับมอบฉันทะของผูถอืหุนจะตองนําหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 8 มาแสดงเพ่ือใชสิทธิในการเขา

รวมประชุม 

 

      ในนามของคณะกรรมการบริษัท 

   

 

 

      (นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย) 

           กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
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