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ท่ี TR OMD 65/008       วนัท่ี 25 มีนาคม 2565 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.    แบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564 รหสัคิวอาร์ (QR code) 
2. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
3. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564  
4. รายละเอียดประวติัของกรรมการท่ีครบวาระ และไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
5. ขอ้บงัคบัของบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) (เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น) 
6. คาํช้ีแจงเก่ียวกบัการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 
7. รายละเอียดของกรรมการอิสระ เพ่ือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทนผูถื้อหุน้ 
8. แผนท่ีของบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งนาํมาในวนัประชุม) 
10. แนวปฏิบติัตนสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ดว้ยคณะกรรมการของ บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) มีมติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ในวนัองัคารท่ี  26 
เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 สาํนกังานใหญ่ของบริษทั เลขท่ี 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองคา้งพลู เขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564   
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564  เม่ือวนัท่ี  28 เมษายน 2564 และบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํ
รายงานการประชุมภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.thairung.co.th) ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 จึง
ขอนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว รายละเอียดตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ไดบ้นัทึกขอ้มูลไวถู้กตอ้งตามท่ีไดมี้มติไวแ้ลว้ จึง
เห็นสมควรใหผู้ถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

 การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นมติรับรองดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 2   รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ประจําปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั และงบการเงิน สําหรับปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาแลว้ว่าถูกตอ้งครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ตามท่ีปรากฏอยูใ่น
หมวด “งบการเงิน” ในแบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี
แลว้ โดยสรุปผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
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(หน่วย : ลา้นบาท)

รายการ ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิม (ลด)
สินทรัพยร์วม 3,850.32     3,686.93   4%
หน้ีสินรวม 503.41        406.29      24%
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 3,346.92     3,280.63   2%
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,979.18     1,530.06   29%
รายไดร้วม 2,039.98     1,575.83   29%
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 78.43 (91.36) N/A
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.13 (0.15) N/A  

  ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั และอนุมติังบการเงิน 
สาํหรับปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ และไดรั้บความ
เห็นชอบและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลแลว้  

  การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 3    พจิารณาการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2564 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 

1. ตามพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 48 กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารอง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 619,846,931 บาท และมีทุนสาํรองตามกฎหมาย 61,984,693.10 บาท ซ่ึง
ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ จึงไม่ตอ้งตั้งทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมอีก 

3. บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกาํไรหลงัหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม 
โดยจ่ายในปีถดัไป อยา่งไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด และภาระการลงทุนของ
บริษทัและบริษทัในเครือ รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 

4. สําหรับปี 2564 บริษทัมีผลกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 78.43 ลา้นบาท หรือกาํไรต่อหุ้น 0.13 บาท/หุ้น 
เน่ืองจากบริษัทฯ  ยงัมีกําไรสะสมท่ีย ังไม่จัดสรร และมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้ผู ้ถือหุ้นได ้
คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2564 ในอตัรา 0.10 บาทต่อหุ้น โดย
จ่ายเป็นเงินสด จากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร และกาํไรสุทธิ ปี 2564 ในส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 
ทั้งจาํนวน ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถนาํไปเครดิตภาษีได ้ร้อยละ 20/80 ทั้งน้ี การจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัรา
ท่ีกฎหมายกาํหนด 

5. ขอ้มูลเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาเป็นดงัน้ี 
 

 ปี 2564 (นําเสนอ) ปี 2563 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,883.70 ลา้นบาท 1,840.72 ลา้นบาท 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 78.43 ลา้นบาท  (91.36) ลา้นบาท 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้  0.13 บาท (0.15) บาท 
อตัราการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด (บาทต่อหุน้)  0.10 บาท 0.06 บาท 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกาํไรสุทธิ) 76 NA 
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6. บริษทัฯ กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 (Record Date) (จะข้ึนเคร่ืองหมาย 
XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 
พฤษภาคม 2565  

    ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2564 ในอตัรา 0.10 บาทต่อ
หุน้ ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักล่าวเป็นอตัราท่ีสูงกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดไว ้

 การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4   พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2565 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 

1. ตามขอ้บงัคบัขอ้ 40 ของบริษทั กาํหนดวา่ กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํตาม (5) คือ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
2. คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาถึงผลการปฏิบติังาน ประสบการณ์ ความมีอิสระ 

ความน่าเช่ือถือ และความเพียงพอของบุคลากรท่ีใชใ้นการตรวจสอบ ของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีมาตรฐาน
ในการปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับ และอตัราค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม อีกทั้งมีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี จึงทาํให้
มัน่ใจว่างานตรวจสอบของบริษทัฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และน่าเช่ือถือ และสามารถจดัทาํงบการเงินได้ทันตาม
กาํหนดเวลา ดงันั้นจึงเห็นควรเสนอใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชี 5 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ-สกลุ 
เลขทะเบียนผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต 

ปีท่ีลงลายมือช่ือใน     
งบการเงินของบริษทั 

 

(1) นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ              เลขท่ี 3500 ปี 2552-2553, 2556 หรือ 
(2) นายวิชยั รุจิตานนท ์                     เลขท่ี 4054 -ไม่มี- หรือ 
(3) นายเสถียร วงศส์นนัท ์ เลขท่ี 3495  ปี 2554-2555, 2557-2558, 2561 หรือ 
(4) นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ เลขท่ี 5946    ปี 2559-2560 หรือ 
(5) นางสาวพชัรี ศิริวงษศิ์ลป์ เลขท่ี 9037 ปี 2562-2564  
ผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2565 และกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบ

บญัชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,503,500 บาทต่อปี (รวมค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI 60,000 บาทแลว้) 
ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยของบริษทัฯ  

ตั้งแต่ปี 2552  โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 5 ท่านขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

3. ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2565 เทียบกบัปี 2564 เป็นดงัน้ี 
 

รายการ ปี 2565 
(นําเสนอ) 

ปี 2564 
(จ่ายจริง) 

ค่าสอบบัญชี (Audit fee)   
  - บริษทัฯ 1,443,500 1,423,500 
 - บริษทัยอ่ย 1,323,500 1,288,500 
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2,767,000 2,712,000 
*ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)   
  - บริษทัฯ เรียกเกบ็ตามจริง 51,992 
  - บริษทัยอ่ย เรียกเกบ็ตามจริง 88,250 
  - ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI 110,000 - 
รวมค่าบริการอืน่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย NA. 140,242 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล สมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
อนุมติัการแต่งตั้ง นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ หรือ นายวิชยั รุจิตานนท ์หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์หรือ นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ หรือนางสาว
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พชัรี ศิริวงษศิ์ลป์ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2565 และกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่
ผูส้อบบญัชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,503,500 บาทต่อปี (รวมค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI 60,000 บาทแลว้) 

 การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 5   พจิารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 
1. ในปี 2565 น้ี มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 
18 จาํนวน 3 ท่าน คือ  

1. คุณแกว้ใจ เผอิญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร 
2. คุณวุฒิชยั เผอิญโชค กรรมกร และกรรมการบริหาร 
3. คุณถาวร ชลษัเฐียร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน, กรรมการ

ตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และกรรมการบริหารความเส่ียง  
2.   เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่าน

ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยในช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564  บริษทัฯ ให้
สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษทั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระและรายช่ือกรรมการ
เพ่ือรับการคดัเลือกแต่อยา่งใด 

3.   หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สามารถดูรายละเอียดไดใ้นหมวด “หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการและ
ผูบ้ริหาร” และ “โครงสร้างการจดัการ” ในแบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

4.  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีกระบวนการกลัน่กรอง เพ่ือพิจารณาคุณสมบติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็น
กรรมการเป็นรายบุคคลอยา่งรอบคอบ ตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร และนิยามของกรรมการอิสระแลว้ 
เห็นควรให้คณะกรรมการบริษทั นาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง คุณแกว้ใจ เผอิญโชค, คุณวุฒิชยั เผอิญโชค และ
คุณถาวร ชลษัเฐียร ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระในคร้ังน้ีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และให้
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งในกรรมการชุดยอ่ย และตาํแหน่งทางฝ่ายบริหารต่าง ๆ ในปัจจุบนัดว้ย 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณากลัน่กรองคุณสมบติัของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการเป็น
รายบุคคลอย่างระมัดระวงั และรอบคอบ ตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร และนิยามของกรรมการอิสระแลว้ เห็นว่า 
กรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 
อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผูถื้อหุน้  

สาํหรับคุณถาวร ชลษัเฐียร แมว้า่จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระมา 9 ปีแลว้ แต่คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษทั
ไดพิ้จารณาและเห็นวา่ท่านเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถอนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั และสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็น
อิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังานกลต. 

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) จึงมีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคุณแกว้ใจ เผอิญโชค, คุณวฒิุชยั และคุณถาวร ชลษัเฐียร ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตาม
วาระในคร้ังน้ีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งในกรรมการชุดยอ่ย และตาํแหน่งทางฝ่ายบริหารต่าง ๆ 
ในปัจจุบนัดว้ย 

โดยรายละเอียด ประวติัยอ่ และการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัในรอบปี 2564 ของกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
และไดรั้บการเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
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การลงมติ : วาระน้ีจะพิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล และตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 6   พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  

1. คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ซ่ึงได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัและกิจการท่ีมีขนาดรายไดใ้นระดบัเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การ
เติบโตของรายไดแ้ละกาํไรของบริษทั ตลอดจนจาํนวนกรรมการของบริษทัในปัจจุบนัแลว้ และจะตอ้งให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 16 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

2. คณะกรรมการบริษทั ขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (นําเสนอ) ปี 2564 (จ่ายจริง) 
1. ค่าตอบแทนประจาํปี/1 3,000,000 บาทต่อปี 1,300,000 บาทต่อปี 

(ผูถื้อหุน้อนุมติั 3,000,000 บาท) 
2. ค่าตอบแทนรายเดือน 

2.1 ประธานกรรมการ   
2.2 กรรมการ ท่านละ         

(เพ่ิมข้ึน 5,000 บาท/ท่าน/เดือน) 
25,000 บาท/เดือน  
20,000 บาท/เดือน 

 
20,000 บาท/เดือน  
15,000 บาท/เดือน 

3. ค่าเบ้ียประชุม (บาท/ท่าน/คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม) 
    3.1 การประชุมประจาํไตรมาส 
    3.2 การประชุมวาระพิเศษ/2 

(เท่ากบัปี 2564) 
20,000 บาท 
15,000 บาท 

 
20,000 บาท 
15,000 บาท 

4.ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ESOP Warrant ESOP Warrant 
หมายเหตุ  1) การจ่ายค่าตอบแทนประจาํปีใหค้ณะกรรมการแต่ละท่าน ใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้ 

พิจารณา และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั โดยจ่ายในปีถดัไป (ปี 2566) 
 2) เบ้ียประชุมวาระพิเศษ สาํหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย ท่ีจดัเป็นวาระ

พิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจาํไตรมาส ทั้งน้ีไม่รวมถึงผูท่ี้เป็นฝ่ายจดัการ ไดแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ลงมา  
3. รายละเอียดค่าตอบแทนประจาํปี 2564 ของกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏในหมวด “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” ใน

แบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 
4. ในวาระน้ีมีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุ้น ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี รวมจาํนวน 385,621,154 เสียง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 25 

มีนาคม 2565) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทันาํเสนอขา้งตน้ 

การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 7   พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
วาระน้ีกาํหนดไวเ้พ่ือผูถื้อหุ้นไดซ้กัถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ (ถา้มี) โดยไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี 

 

 ทั้งน้ีหากท่านมีข้อสงสัยหรือคาํถาม ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระการประชุม สามารถส่งคาํถามล่วงหน้ามายงับริษทัได้ ท่ี Email 
address : omd_ir@thairung.co.th หรือส่งโทรสารมายงัหมายเลข 0-2814-5032 โดยระบุรายละเอียดท่ีบริษทัจะสามารถติดต่อกลบัได ้หรือ
โทรศพัทห์มายเลข 0-2420-0076 ต่อ 321 หรือ 359 
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 อน่ึง เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน ใคร่ขอใหท่้านผูถื้อหุ้น และ/หรือ ผูรั้บมอบ
ฉนัทะ โปรดนาํหนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้ไวแ้ลว้ตามท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี พร้อมทั้งหลกัฐานการแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทน
ของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารท่ีส่งมาดว้ย 6 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย โดยบริษทัฯ 
เปิดรับลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2565  

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 
   

        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                   (นายสมพงษ ์ เผอิญโชค) 
                                  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 
 

หมายเหตุ   
1. ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

บริษทัขอความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นแมไ้ม่ใช่ผูท่ี้อยูใ่นกลุ่มเส่ียง ควรมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั  เขา้ร่วมประชุมแทนการเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเอง (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10) 

2. หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัท 
(รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2, 6 และ 7) เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์
สาํหรับติดในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย 

3. ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดูแบบ 56-1 One Report และเอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั คือ 
http://www.thairung.co.th/th/investor83.php  หรือผา่นการสแกนรหสัคิวอาร์ (QR Code) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

4. หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคข์อรับแบบ 56-1 One report และ/หรือเอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นรูปเล่ม  
กรุณาติดต่อ : สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ โทรศพัท ์0-2420-0076 ต่อ 321, 359 หรือ Email address : omd_ir@thairung.co.th 


