
18  กรกฎาคม  2561 
 
 
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 
  
เรียน กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  
 บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) ขอแจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลลมู 1 ชัน้ 2 โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุมุวิท เอ ลกัซ์ชวัร่ี คอลเลค็ชัน่ กรุงเทพฯ เลขท่ี 250 ถนน
สขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110  ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้
 
1. อนมุติัรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 21 กรกฏาคม 2560 
 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
 เหน็ด้วย 142,797,623  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
 ไมเ่หน็ด้วย  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 
3. อนมุติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
 เหน็ด้วย 144,083,683  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9982 
 ไมเ่หน็ด้วย  200  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 งดออกเสียง  2,400  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0017 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
4.   อนมุติัให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.15 บาท สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซึง่จ่ายจากกําไร

จากงวดดําเนินงานวนัท่ี 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 คิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 231.84 ล้านบาท เงินปันผล
ทัง้สิน้ 1.15 บาทตอ่หุ้น เป็นการจ่ายจากกําไรท่ีได้รับยกเว้นภาษีจากสทิธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุเลขท่ี 59-0424-
0-04-1-0 ในอตัราหุ้นละ 0.74 บาท และจ่ายจากกิจการท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท 
โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 7 สงิหาคม 2561 

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
 เหน็ด้วย 144,083,883  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9983 
 ไมเ่หน็ด้วย  2,400  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0017 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 



 
5.   อนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และรับทราบคา่ตอบแทน 

ดงันี ้

5.1 นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย  กรรมการอิสระ 
 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
 เหน็ด้วย 143,836,873  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.8269 
 ไมเ่หน็ด้วย  20,210  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0140 
 งดออกเสียง  229,200  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.1591 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

5.2 นายวินยั สจัเดว กรรมการอิสระ 
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้

 เหน็ด้วย 143,855,373  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.8397 
 ไมเ่หน็ด้วย  1,710  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0012 
 งดออกเสียง  229,200  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.1591 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

5.3 นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  กรรมการอิสระ 
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้

 เหน็ด้วย 143,855,283  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.8397 
 ไมเ่หน็ด้วย  1,800  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0012 
 งดออกเสียง  229,200 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.1591 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
6. อนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี จากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ดงันี ้ 
 (1) นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2560) และ/หรือ 

(2) นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 และ/หรือ (3) นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 6011 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีคา่สอบบญัชีสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เป็นเงิน
จํานวน 1,550,000.- บาท ซึง่ไม่รวมคา่ใช้จ่ายอ่ืน 

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้
 เหน็ด้วย 144,067,783  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9872 
 ไมเ่หน็ด้วย  18,500  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0128 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 
 

 



 
 
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

นายปราโมท คานเดลวาล 
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 

 
 
 
 
สาํเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน 
  สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


