
30  กรกฎาคม  2562 
 
 
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 
  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  
 บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 
2562   เวลา 14.00 น.  ณ ห้องสุขุมวิท 2 ช้ัน 3  โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ  เลขท่ี 4  ถนนสุขุมวิท ซอย 2 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 
 
1. อนุมัติรายงานรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2561 
 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 
 เห็นด้วย 155,497,902  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
 ไม่เห็นด้วย  100  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
 
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2562 
 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 
 เห็นด้วย 155,344,169  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.8987 
 ไม่เห็นด้วย  154,970  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0996 
 งดออกเสียง  2,600  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0017 
 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.   อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ซ่ึงจ่ายจาก

กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากงวดดําเนินงานวันท่ี 1 เมษายน 2561  -  31 มีนาคม 2562 คิดเป็น
จํานวนเงินท้ังส้ิน 141.12 ล้านบาท เงินปันผลท้ังหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด โดย
กําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 

 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 
 เห็นด้วย 155,499,139  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9983 
 ไม่เห็นด้วย  2,600  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0017 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
5.   อนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ดังน้ี 

5.1 นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า  กรรมการ 
 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 
 เห็นด้วย 152,159,379  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  97.8506 
 ไม่เห็นด้วย  3,342,360  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  2.1494 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5.2 นายดิลิป ซิงห์ กอร์ กรรมการ 
โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 

 เห็นดว้ย 152,159,379  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  97.8506 
 ไม่เห็นด้วย  3,342,360  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  2.1494 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5.3 นายบีร์ กาปูร์ กรรมการ 
โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 

 เห็นด้วย 152,314,239  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  97.9502 
 ไม่เห็นด้วย  3,187,500  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  2.0498 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 



 
 
6. อนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดังนี้  
 (1) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6011 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้ังแต่ปี 2561) หรือ 

(2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 หรือ (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เป็น
เงินจํานวน 1,750,000.- บาท ซ่ึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 
 เห็นด้วย 155,440,879  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9609 
 ไม่เห็นด้วย  53,860  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0346 
 งดออกเสียง  7,000  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0045 
 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
7. อนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เพ่ือให้สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 
 โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
 เห็นด้วย 155,501,709  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นด้วย  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 งดออกเสียง  -  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

นายปราโมท คานเดลวาล 
รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 


