
24  กรกฎาคม  2558 
  
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้ท่ี 23 
  
เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  
 บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) ขอแจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 23 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องไทม์โซน 5 ชัน้ 5 โรงแรมเอทสั กรุงเทพฯ เลขท่ี 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
10330 ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

1. อนมุติัรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้ท่ี 22 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 25 กรกฏาคม 2557 
 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้
 เหน็ด้วย 162,554,213  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 ไมเ่หน็ด้วย  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  - 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

3. อนมุติังบดลุรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และงบกําไรขาดทนุรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
 เหน็ด้วย 162,557,979  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9998 
 ไมเ่หน็ด้วย  400  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0002 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

4.   อนมุติัให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน
ทัง้สิน้ 10.08 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายดงักลา่วจะทําการจ่ายในวนัท่ี 19 สงิหาคม 2558 โดยตดัจ่ายจากกําไรสะสมท่ี
ยงัไมไ่ด้จดัสรรของบริษัทฯ 

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
 เหน็ด้วย 162,519,049  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9758 
 ไมเ่หน็ด้วย  39,330  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0242 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

5.   อนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี ดงันี ้

5.1 นางราชาสรี เบอร์ลา่  กรรมการ 
 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
 เหน็ด้วย 158,715,523  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  97.6360 
 ไมเ่หน็ด้วย  3,842,856  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  2.3640 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 



 
 
 

5.2 นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้   กรรมการอิสระ 
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้

 เหน็ด้วย 158,715,423  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  97.6360 
 ไมเ่หน็ด้วย  3,842,956  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  2.3640 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

5.3 นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี  กรรมการ 
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้

 เหน็ด้วย 158,715,533  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  97.6360 
 ไมเ่หน็ด้วย  3,842,846  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  2.3640 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

6. อนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ดงันี ้ 
 (1) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ (2) นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3459 และ/หรือ  (3) นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958  เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ โดยมีคา่สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เป็นเงินจํานวน 1,175,000.- บาท ซึง่ไมร่วม
คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
 เหน็ด้วย 162,558,179  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9998 
 ไมเ่หน็ด้วย  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 งดออกเสียง  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

นายปราโมท คานเดลวาล 
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 

 
 
 

สาํเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน 
  สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 


