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กรรมการที่เข้าประชุม (คดิเป็นร้อยละ 87 ของกรรมการบริษัทท้ังคณะ) 
1. ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ 
2. คุณสมพงษ ์ เผอิญโชค รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3. คุณสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. คุณถาวร ชลษัเฐียร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และกรรมการบริหารความเส่ียง 
5. คุณแกว้ใจ   เผอิญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร (ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
6. คุณวฒิุชยั เผอิญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร (ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
7. คุณทวนชยั มัน่จิต กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง (ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

กรรมการที่ลาประชุม   
1. รศ. ดร.พิภพ อุดร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. คุณภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษทั 
2. คุณนยันา ประโชติรัตนกลุ ผูจ้ดัการ สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
3. คุณพชัรี ศิริวงศศิ์ลป์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

(ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
4. คุณอาทิตตยา ชูช่วย ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เอเค แอนด ์เอ ท่ีปรึกษากฎหมาย จาํกดั 

(ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม) 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
   

 คุณภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ เลขานุการบริษทั กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และช้ีแจงถึงประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง สั่งปิดสถานท่ี
เป็นการชัว่คราว ฉบบัท่ี 25 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2564 ซ่ึงจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่เกิน 20 คน ทาํให้บริษทัตอ้งปรับรูปแบบการ
ประชุมให้มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงนบัรวมกรรมการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งแลว้ไม่เกิน 20 คน โดยให้กรรมการบริษทับางท่าน และผูต้รวจสอบ
บญัชี เขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ทั้งน้ี มีกรรมการบริษทั 2 ท่าน ซ่ึงประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เป็นผูถื้อ
หุน้ของบริษทัดว้ย และไดช้ี้แจงแนวทางปฏิบติัในการประชุม ภายใตส้ถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 และขอความร่วมมือ
ทุกท่านปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดเพ่ือความปลอดภยัสูงสุด  

จากนั้นจึงแถลงว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจาํปี 2564 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
จาํนวน  8 ราย จาํนวน 401,543,595 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจาํนวน 22 ราย จาํนวน 101,160,791 หุ้น รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 
30 ราย นบัเป็นจาํนวนหุ้นได ้502,704,386 หุ้น จากจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 590,846,931 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 85.08 ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจําปี 2564 
บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) 
วนัที่ 28 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สํานักงานใหญ่ของบริษัท 
เลขที่  304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 
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จากนั้นดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และเปิดการประชุม จากนั้น
มอบหมายใหคุ้ณภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ เป็นผูช่้วยประธานในการดาํเนินการประชุมต่อไป 

คุณภคัวฒัน์ ไดแ้นะนาํใหผู้ถื้อหุ้นไดรู้้จกักรรมการบริษทั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และท่ีปรึกษากฎหมาย ซ่ึงทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ
ผลการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม สาํหรับหนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นวนัน้ีนั้น ทางบริษทัฯ ไดส่้งไปยงัผู ้
ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วนัล่วงหนา้ก่อนการประชุม โดยชอบตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมายแลว้ รวมทั้งมีการแจง้วาระการประชุม
ให้ทราบเป็นการทัว่ไปล่วงหนา้ตั้งแต่ วนัท่ี 23 มีนาคม 2564 ผา่นช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และใน
เว็บไซต์ของบริษทัเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และสามารถส่งคาํถาม
ล่วงหนา้มาได ้

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ
เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือกรรมการ และเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น ปี 2564 แต่อยา่งใด จึงขอแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ จากนั้นได้
ช้ีแจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 
1. หลงัจากช้ีแจงขอ้มูลในแต่ละวาระเสร็จส้ินลงแลว้ ผูด้าํเนินการประชุมจะขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  
2. ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลง

นามกาํกบัไวใ้นลงบตัรลงคะแนน และชูมือข้ึน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีรับบตัรลงคะแนน เพ่ือตรวจนบัคะแนนเสียง ดว้ยระบบบาร์โคด้  
3. ผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย หรือไม่ทาํเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุม ไม่ตอ้งชูมือเพ่ือ

ส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหเ้จา้หนา้ท่ี ทั้งน้ีบริษทัฯ จะขอเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เม่ือเสร็จส้ินการประชุม 
4. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น เวน้แต่เป็นคสั

โตเดียน ท่ีสามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้
5. ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เวน้แต่ กรณีผูม้อบฉันทะไม่ได้

ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม หลงัจากท่ีประธานท่ีประชุม เปิดประชุมไปแลว้นั้น จะมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะในวาระท่ีเหลือเท่านั้น 

การนบัคะแนนเสียง  
1. ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง และให้ถือเอาเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบับริษทักาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ซ่ึงประธานฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนการลงคะแนน 
2. บริษทัฯ ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และระบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง 
3. การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษทัฯ จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงด

ออกเสียง แลว้นาํไปหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด บตัรลงคะแนนท่ีมาถึงเจา้หนา้ท่ีนบัคะแนน ภายหลงัจากท่ีไดป้ระกาศปิดรับบตัรลงคะแนนของระเบียบวาระ
นั้น ๆ แลว้ จะถือวา่เป็นบตัรท่ีเห็นดว้ยเท่านั้น  

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัไดแ้ยกบตัรลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได ้
5. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ และส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษทัล่วงหนา้นั้น ทางบริษทัฯ ไดบ้นัทึกความเห็นของ

ผูถื้อหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ไวล่้วงหนา้แลว้ 
6. หากผูถื้อหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหน้า โปรดส่งบตัรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั

เจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนนของบริษทั 
7. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่างหาก เป็นเสียงช้ีขาด 
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8. ผูถื้อหุ้นใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น (เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ) 
ประธานฯ อาจเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษนั้น ออกจากท่ีประชุมชัว่คราวกไ็ด ้

9. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย และผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ละ
วาระจะใชจ้าํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุด 

10. บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีพยาน ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก เพ่ือทาํหนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อ
หุน้ เพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 

ในกรณีดงัต่อไปน้ี ทางบริษทัฯ จะถือวา่เป็น “บตัรเสีย และไม่นบัเป็นคะแนนเสียง”  
1. บตัรลงคะแนน ท่ีมิไดร้ะบุการออกเสียงไว ้หรือ ไม่มีการลงนามของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีมาประชุม 
2. บตัรลงคะแนน ท่ีมีการขีดฆ่า/แกไ้ขเคร่ืองหมายหรือขอ้ความท่ีกรอก โดยไม่มีลายมือช่ือกาํกบั 
3. บตัรลงคะแนน ท่ีมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท 
4. บตัรลงคะแนน ท่ีมีการแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน) 
5. บตัรลงคะแนน ท่ีออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนมากกว่าจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง  
6. บตัรลงคะแนน ท่ีผูรั้บมอบฉนัทะ ลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ  

ทั้งน้ี ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ประชุมไดซ้ักถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระนั้น ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ กรุณาคาํถามหรือขอ้เสนอแนะ พร้อมทั้งช่ือ-นามสกุล ลงในกระดาษท่ีเตรียมไวบ้นโต๊ะ
แทนการพดูใส่ไมโครโฟน เพ่ือลดการสมัผสัอุปกรณ์ร่วมกนั เม่ือตอ้งการส่งคาํถามกรุณายกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัทราบ หากผูถื้อหุ้น
มีเร่ืองสอบถามอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมนั้น โปรดสอบถามในวาระท่ี 12 วาระพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

คุณภคัวฒัน์ สอบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีคาํถาม
จากท่ีประชุม คุณภคัวฒัน์ จึงเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
  

วาระท่ี  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 
 คุณภคัวฒัน์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2563 ซ่ึงอยู่ในหน้า 15-23 ของหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา รวมทั้งได้
เผยแพร่ไวใ้นวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้แลว้ 
 คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี จึงขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาลงมติ 

 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวว่าถูกตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี  
เห็นดว้ย 502,704,386   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระท่ี  2    รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
คุณภคัวฒัน์  แจง้ว่าบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 ตามท่ีปรากฏในรายงาน

ประจาํปี 2563 ซ่ึงไดส่้งผูถื้อหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแลว้ จากนั้นไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา โดย
แบ่งเป็นโครงสร้างของกลุ่มบริษทัและลกัษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต ์ปี 2563, ผลการดาํเนินงานของบริษทั
ในรอบปี 2563 และความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ท่ี
ประชุมรับทราบ  
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คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ทั้งน้ีวาระน้ีเป็นการ
รายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงมติ 

 

วาระท่ี  3     พจิารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สําหรับปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
คุณภคัวฒัน์ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบการเงิน สาํหรับปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงงบดงักล่าวไดผ้า่น

การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั เอเอน็เอสออติท และผา่นการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาล และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ รายละเอียดตามท่ีระบุอยูใ่นหัวขอ้งบการเงิน หนา้ 92-
164  ในรายงานประจาํปีของบริษทั ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหนา้แลว้  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงิน
ของบริษทัดงักล่าว 

คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามในวาระน้ี จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัประจาํปี 2563  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมาก ดงัน้ี           

เห็นดว้ย 502,704,386   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0-   เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระท่ี  4    พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2563 
คุณภคัวฒัน์  แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกาํไร

หลงัหกัภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถดัไป อยา่งไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะข้ึนอยูก่บั
กระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษทัและบริษทัในเครือ รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 

ในปี 2563 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ 91.36 ลา้นบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 0.15 บาท แต่เน่ืองจากบริษทัยงัมีกาํไรสะสมยงั
ไม่จดัสรร และมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายปันผลให้ผูถื้อหุ้นได ้ดงันั้นจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผล ประจาํปี 2563 ในอตัรา 0.06 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 35.45 ลา้นบาท โดยจ่ายเป็นเงินสด จากกาํไรสะสม
ท่ียงัไม่จดัสรร 2 ส่วน ดงัน้ี 

- ส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 จาํนวน 0.047 บาท/หุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถนําไปเครดิตภาษีได ้ 
ร้อยละ 20/80 

- จากกาํไรของกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (BOI) จาํนวน 0.013 บาท/หุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้ไม่ไดรั้บเครดิตภาษี 
ทั้งน้ี การจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับ

เงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 (Record Date) (จะข้ึนเคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2564) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามในวาระน้ี จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.06  บาท และกาํหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564  รายละเอียดตามท่ีนาํเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 502,704,386 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
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วาระท่ี 5   พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2564 
  คุณภคัวฒัน์  ขอเสนอใหท่ี้ประชุมแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

(1) นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500  หรือ  
(2) นายวิชยั  รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054  หรือ 
(3) นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
(4) นางสาวกลุธิดา  ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
(5) นางสาวพชัรี ศิริวงษศิ์ลป์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9037 
ผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั  เอเอ็นเอส  ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2564  และกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่

ผูส้อบบญัชีภายในวงเงิน 1,423,500.- บาทต่อปี 
ทั้งน้ีผูส้อบบัญชีจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยของ

บริษทัฯ  ตั้งแต่ปี 2552  โดยผูส้อบบัญชีทั้ง 5 ท่านขา้งต้น ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษทั/บริษทัย่อย/
ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามในวาระน้ี จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 5 ท่านตามรายช่ือขา้งตน้ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอน็เอส  ออดิท จาํกดั เป็น
ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 และกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 
1,423,500.- บาทต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี     

เห็นดว้ย 502,704,386 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระท่ี 6  พจิารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ 
คุณภคัวฒัน์ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัขอ้ 18 ของบริษทัฯ กาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง 

กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งน้อยจาํนวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน
ไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัหน่ึงในสาม โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
และกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งไปนั้นอาจเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้ปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการ 8 ท่าน ซ่ึงกรรมการท่ี
ครบวาระในคร้ังน้ีมี 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. ดร.ปราณี      เผอิญโชค   ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
2. รศ.ดร.พิภพ  อุดร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
  และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
โดยรายละเอียดประวติักรรมการและจาํนวนคร้ังในการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 2 ท่านน้ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นทุก

ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ (ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 หน้า 24-26  ในหนังสือเชิญประชุม)  
คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณากลัน่กรองคุณสมบัติของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่าง

ระมัดระวงั และรอบคอบ ตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร และนิยามของกรรมการอิสระแล้ว เห็นว่า 
กรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งทั้ง 2 ท่านขา้งตน้ เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั 
และซ่ือสตัยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผูถื้อหุน้  
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จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งดร.ปราณี เผอิญโชค และรศ.ดร.พิภพ อุดร กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ และตาํแหน่งทางฝ่ายบริหาร
ตามเดิม 

คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณภคัวฒัน์ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี จึงขอใหท่ี้

ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัแยกตามรายบุคคล ดงัน้ี 
 

6.1 แต่งต้ังดร.ปราณี  เผอญิโชค กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติใหแ้ต่งตั้งดร.ปราณี  เผอิญโชค กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และใหก้ลบั

เขา้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ และตาํแหน่งทางฝ่ายบริหารตามเดิม ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากดงัน้ี  

เห็นดว้ย 502,704,386 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

  

6.2 แต่งต้ังรศ.ดร.พภิพ อุดร กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระอกีวาระหน่ึง 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติให้แต่งตั้งรศ.ดร.พิภพ อุดร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง และให้กลบั

เขา้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ตามเดิม ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี   
เห็นดว้ย 502,704,386 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระท่ี 7   พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 
 คุณภคัวฒัน์  แถลงต่อท่ีประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ก่อนตามขอ้บงัคบัขอ้ 16 ของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณา
ค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกนัและกิจการท่ีมีขนาดรายไดใ้นระดบัเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของ
รายไดแ้ละกาํไรของบริษทั ตลอดจนจาํนวนกรรมการของบริษทัในปัจจุบนัแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564 เท่ากบัปี 2563 ดงัน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2564 (นําเสนอ) ปี 2563 (จ่ายจริง) 
1. ค่าตอบแทนประจาํปี/1 3,000,000 บาทต่อปี ผูถื้อหุน้อนุมติั 3,000,000 บาท  

จ่ายจริง 1,000,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการ   
กรรมการ ท่านละ        

(เท่ากบัปีก่อน) 
20,000 บาท/เดือน  
15,000 บาท/เดือน 

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

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

(เท่ากบัปีก่อน) 
20,000 บาท 
15,000 บาท 

 
20,000 บาท 
15,000 บาท 

4.ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ  1) การจ่ายค่าตอบแทนประจาํปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
เป็นผูพิ้จารณา และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั โดยจ่ายในปีถดัไป (ปี 2565) 
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2) เบ้ียประชุมวาระพิเศษ สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ท่ี
จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจาํไตรมาส ทั้ งน้ีไม่รวมถึงผูท่ี้เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ลงมา 

ในวาระน้ีมีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุน้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ีรวมจาํนวน 377,122,554 เสียง  
คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี จึงขอใหท่ี้ประชุม

พิจารณาลงมติ 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564  ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอขา้งตน้ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 125,581,832 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 377,122,554 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระท่ี  8    พจิารณาการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการ ท่ีปรึกษา ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย (ESOP 2021) 
 คุณภคัวฒัน์ แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาการใหผ้ลตอบแทนในระยะยาว ในรูปแบบของ
การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย (ESOP 
Warrant) โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพ่ือใหก้รรมการและพนกังานมีส่วนร่วมในความเป็นเจา้ของบริษทั 
2. เพ่ือเป็นการตอบแทนให้แก่กรรมการ ท่ีปรึกษา และพนักงานท่ีมีความตั้งใจ เสียสละ และความทุ่มเทกาํลงักาย

และกาํลงัใจในการทาํงานใหแ้ก่บริษทัจนประสบความสาํเร็จ 
3. เพ่ือสร้างแรงจูงใจ กระตุน้การปฏิบติังาน และรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้

ปฏิบติังานอยูก่บับริษทัในระยะยาว อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัในระยะยาว 
โดยโครงการ ESOP 2021 มีรายละเอียดโดยยอ่ ดงัน้ี 

หัวข้อ รายละเอยีด 
ประเภท และชนิดของ 
หลกัทรัพย ์
 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีจะ
จดัสรรให้แก่กรรมการ ท่ีปรึกษา และพนักงานของบริษทั และบริษทัย่อย (“ใบสําคญั
แสดงสิทธิ ESOP”) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้เวน้แต่เป็นการโอน
ทางมรดก  

มูลค่าท่ีตราไว ้ 0 บาท ต่อหน่วย 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีบริษทัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

ไม่เกิน 29,000,000 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 4.91 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 23 
กมุภาพนัธ์ 2564 ซ่ึงเท่ากบั 590,846,931 หุน้) 

ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย 
อตัราการใชสิ้ทธิ 
 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
(อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

หัวข้อ รายละเอยีด 
ราคาการใชสิ้ทธิ 3.44 บาท ต่อหุน้  (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
วิธีการเสนอขาย เสนอขายให้แก่กรรมการ ท่ีปรึกษา และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย จาํนวนไม่เกิน 
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 35 ราย โดยไม่ผา่นผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์
ระยะเวลาแสดงความจาํนงใน
การใชสิ้ทธิ 

ระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั ให้ผูท้รงสิทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิไดร้ะหว่างเวลา 
9.00-16.00 น. ภายใน 5 วนัทาํการ ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ังตลอดระยะเวลา
การใชสิ้ทธิ เวน้แต่การแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดง
สิทธิคร้ังสุดทา้ย กาํหนดให้แสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิในช่วงระยะเวลา 15 วนัทาํการ
ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้ะหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนตลอดอายุของใบสําคญัแสดง
สิทธิ  
ทั้งน้ีในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของบริษทัฯ ให้เล่ือนวนัใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํ
การสุดทา้ยก่อนหนา้วนัใชสิ้ทธิ 

ระยะเวลาและสัดส่วนการใช้
สิทธิ 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถทยอยใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ตามจาํนวนท่ี
กาํหนดดงัน้ี 

- ภายในปีท่ี 1 จาํนวนไม่เกิน 30 % ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีแต่ละคนไดรั้บการ
จดัสรรจากบริษทั  

- ภายในปีท่ี 2 จาํนวนอีกไม่เกิน 30 % ของใบสําคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีแต่ละคนไดรั้บ
การจดัสรรจากบริษทั (รวมทั้งส้ิน 60 % ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด) 

- ภายในปีท่ี 3 จาํนวนอีกไม่เกิน 30 % ของใบสําคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีแต่ละคนไดรั้บ
การจดัสรรจากบริษทั (รวมทั้งส้ิน 90 % ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด) 

- ภายหลงั 3 ปี สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดได ้(รวมทั้งส้ิน100% 
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด) 

หากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังใดจะทาํให้เกิดเศษหุ้นท่ีไม่ถึงจาํนวนเตม็ของ
หน่วยการซ้ือขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ให้ปัดส่วนท่ีทาํ
ใหเ้กิดเศษหุน้ดงักล่าวไปรวมใชสิ้ทธิในช่วงระยะเวลาการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

วนัออกและเสนอขาย 
 

ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัท่ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เสนอขายใบสําคญั
แสดงสิทธิ ESOP  
โดยคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจ
ในการกาํหนดวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั้ งน้ีในเบ้ืองตน้คาดว่าจะเป็นภายในเดือน
มิถุนายน 2564 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัทจะไม่นําใบสําคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิด
จากการใชสิ้ทธิใบสําคญัแสดง
สิทธิ 
 

บริษทัฯ จะนาํหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย
ในคร้ังน้ีเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

หัวข้อ รายละเอยีด 
นายทะเบี ยนของใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิ 

บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) หรือบุคคลท่ีบริษทัจะแต่งตั้งใหเ้ป็นนายทะเบียน
ในสาํคญัแสดงสิทธิแทนบริษทั 
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หลกัเกณฑก์ารจดัสรร 1. บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ จาํนวน 29,000,000 หน่วย ให้แก่
กรรมการ ท่ีปรึกษา และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ีออกและเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

2. ผูท่ี้ได้รับการจัดสรรต้องมีสภานภาพเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา และพนักงานของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีทาํการจดัสรร 

3. ให้คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายช่ือพนักงานของบริษทัท่ีจะ
ไดรั้บการจดัสรรและกาํหนดจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีพนกังานของบริษทัแต่ละ
รายจะไดรั้บ โดยจะพิจารณาจากตาํแหน่ง ประสบการณ์ อายงุาน อตัราเงินเดือน วนั
ลา วนัขาดงาน ความสามารถและประสิทธิภาพในการทาํงาน รวมถึงประโยชน์ท่ีทาํ
ให้แก่บริษัท  ตามความเหมาะสม ทั้ งน้ี  ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม  จํานวนหุ้นท่ี
พนกังานแต่ละรายจะไดรั้บการจดัสรร ไม่จาํเป็นตอ้งมีจาํนวนเท่ากนั 

4. ในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บใบสําคญัแสดงสิทธิคืนหรือยกเลิกไปเน่ืองจากผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิพน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือพนักงานของบริษทั และ
ส้ินสุดเวลาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บคืน หรือถูกยกเลิกดงักล่าวให้แก่กรรมการ ท่ีปรึกษา หรือ
พนกังานอ่ืนของบริษทัและบริษทัยอ่ยต่อไปโดยมีอายคุงเหลือเท่าอายใุบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีเหลืออยู ่ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

4.1 กรณีจดัสรรให้แก่ท่ีปรึกษา พนักงานของบริษทั และบริษัทย่อย (ไม่มีการ
จดัสรรให้กรรมการ) โดยไม่มีท่ีปรึกษาหรือพนกังานรายใดไดรั้บการจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย
ทั้งหมด ให้คณะกรรมการบริษทั และหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
พิจารณาและดาํเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งประชุมผูถื้อหุน้อีก 

4.2 กรณีจดัสรรให้แก่กรรมการ ไม่ว่าจาํนวนเท่าใด หรือจดัสรรให้แก่ท่ีปรึกษา 
หรือ พนักงานรายใดอนัเป็นผลให้ท่ีปรึกษาหรือพนักงานรายนั้นไดรั้บการ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิรวมแลว้เกินกวา่ร้อยละ 5 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ท่ีเสนอขายทั้ งหมด ให้คณะกรรมการบริษัทนําเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2551 ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 เร่ือง การเสนอขาย
หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน  รวมทั้ งประกาศหรือ
ขอ้กาํหนดอ่ืนท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือใชแ้ทนประกาศฉบบัดงักล่าว 
 

คุณสมบั ติของกรรมการ  ท่ี
ป รึกษ า  และพนั ก งานของ
บริษทั และบริษทัยอ่ย 

1. มีสถานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา และ/หรือพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ยในวนัท่ี
ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

2. เป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา และ/หรือพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ท่ีไดรั้บคดัเลือก
ซ่ึงทาํประโยชน์ใหแ้ก่บริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย (แลว้แต่กรณี)  
 

หัวข้อ รายละเอยีด 
เง่ือนไขการใชสิ้ทธิ 
 

1. ใบสาํคญัแสดงสิทธิและสิทธิในการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกตามโครงการ
น้ีไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ให้แก่บุคคลอ่ืนหรือใช้สิทธิโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูท่ี้
ไดรั้บการระบุช่ือไวใ้นใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เวน้แต่กรณีท่ีผูท้รงใบสาํคญัแสดง
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สิทธิเสียชีวิต สาบสูญ ไร้สมรรถภาพไม่สามารถจดัการงานของตนเองได ้หรือในกรณีท่ี
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั บุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือเป็นผูรั้บประโยชน์ตามหนงัสือ
แต่งตั้งผูรั้บประโยชน์จะเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทนผูท้รงใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

2. ในกรณีท่ีผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีพน้จากการเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา 
หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

2.1 กรณีเกษียณอายุ, เสียชีวิต, สาบสูญ, ทุพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพ ให้ผูจ้ดัการ
มรดกหรือผูรั้บประโยชน์แลว้แต่กรณี สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามอายใุบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีเหลืออยู ่

2.2 กรณีผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิลาออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ท่ี
ปรึกษา หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยภายในระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ให้
บุคคลดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามสิทธิไดอี้ก 1 คร้ัง ภายในวนัทาํ
การสุดทา้ยของเดือนท่ีกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือพนกังานดงักล่าวลาออกหรือพน้
สภาพจากการเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย 
และหลงัจากนั้นให้ส่งคืนใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) แก่บริษทัหรือ
ใหถื้อเป็นอนัยกเลิก 

2.3 กรณีผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือ
พนกังานบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยเกิดจากการกระทาํความผิดของบุคคลดงักล่าว 
หรือถูกเลิกจ้าง หรือปลดออก ให้ส่งคืนใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลืออยู่
ทั้ งหมดแก่บริษัทหรือให้ถือเป็นอันยกเลิก ณ  วนัท่ีกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือ
พนกังานดงักล่าว พน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือพนกังานบริษทั
และบริษทัย่อย โดยให้คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจวินิจฉัยกรณีการพน้สภาพ
จากการเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือพนักงานอนัเกิดจากการกระทาํความผิด
ดงักล่าวและใหค้าํวินิจฉยัถือเป็นท่ีสุด 

3. ในกรณีท่ีบริษทัได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิคืนหรือยกเลิกไปเน่ืองจากผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิพน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือพนักงานของบริษทั และ
ส้ินสุดเวลาการใช้สิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2 บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีได้รับคืน หรือถูกยกเลิกดังกล่าวให้แก่กรรมการ หรือพนักงานอ่ืนของ
บริษัทต่อไปโดยมีอายุคงเหลือเท่าอายุใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ (รายละเอียด
หลกัเกณฑก์ารจดัสรรขอ้ 4) 

4. ในกรณีท่ีกรรมการ ท่ีปรึกษาและพนักงานของบริษทัไม่ใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคญั
แสดงสิทธิหรือใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น และใบสาํคญัแสดงสิทธิไดค้รบกาํหนดอายลุง ให้
ถือว่ากรรมการ ท่ีปรึกษา  และพนกังานของบริษทัสละสิทธิการใชสิ้ทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ ท่ีเหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษทั 

 
 

หัวข้อ รายละเอยีด 
การปรับสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

บริษทัฯ จะดาํเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 

1. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น
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หรือการแบ่งแยกหุน้สามญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทั 
2. เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาท่ีตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ

หุน้สามญัของบริษทั 
3. เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นใดๆ โดยกาํหนดราคาหรือคาํนวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือ
รองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นนั้น ตํ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 

4. เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
5. เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 70 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี

เงินได้ของบริษัท  สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

6. เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบัขอ้ (1) ถึง (5) ท่ีทาํให้ผลตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 

ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณากาํหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับหรือ
การเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและ/หรือราคาการใชสิ้ทธิ  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ 1. ให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
มีอาํนาจกาํหนด และ/หรือแกไ้ขเพ่ิมเติม หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง กบัการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่กรรมการ 
ท่ีปรึกษา และพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ยในคร้ังน้ีตามท่ีเห็นสมควร ภายใตก้ฎ 
ระเบียบ และประกาศข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง และดาํเนินการต่าง ๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกับการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. ผูท่ี้ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญในคร้ังน้ี จะต้องเป็นผู ้
รับภาระชําระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในการซ้ือหุ้นสามัญตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ความช่วยเหลือจากบริษัทใน
การจดัหาแหล่งเงินทุนหรือให้
กูย้มืแก่พนกังาน 

ไม่มี 
 

โดยการออก ESOP โครงการน้ี จะผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิม 2 ส่วน คือ 
1) Price Dilution หรือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ลดลงเพียง 0.24% และ 
2) Control Dilution หรือ  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู ้ถือหุ้น เดิม  ลดลง 4 .68% 

คุณภคัวฒัน์  แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามประกาศสํานกังานกลต. ท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง “การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรือพนกังาน” วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมคัดค้าน และในวาระน้ีมีกรรมการบริษัทท่ีเป็นผูถื้อหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ีรวมจาํนวน 
377,365,954 เสียง  

คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม  
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คุณนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษทัฯ จึงไม่ออก Warrant ใหผู้ถื้อหุ้นทุกคน (RO) เพ่ือให้เกิดความเท่า
เทียมกนั 

คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ช้ีแจงว่า โครงการ ESOP เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานมีส่วนร่วมในความเป็นเจา้ของบริษทั และสร้างแรงจูงใจให้ช่วยกนัสร้างผลประกอบการท่ีดี และมีกาํไร
สูงข้ึนในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลต่อมูลค่าของบริษทัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และส่งผลให้ผูถื้อหุ้นทุกคนได้รับประโยชน์จากเคร่ืองมือน้ี
เช่นกนั ทั้งน้ี ESOP Warrant จาํนวน 29 ลา้นหน่วยน้ี คิดเป็น 4.91% ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เท่านั้น และทยอยใช้สิทธิ
ภายใน 5 ปี จึงไม่น่าจะกระทบต่อผูถื้อหุ้นมากนกั สาํหรับการออก Warrant ให้ผูถื้อหุ้น (RO) หรือหุ้นปันผล (Stock dividend) 
นั้น ก็เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึง ท่ีบริษทัสามารถใชเ้ม่ือตอ้งการระดมเงินเพ่ือแผนการลงทุนในอนาคต ดงันั้น หากสถานการณ์เอ้ือ
อาํนาวยในอนาคตทางบริษทัอาจจะพิจารณาใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวเช่นกนั 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นเพ่ิมเติม คุณภคัวฒัน์ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้บริษทัออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ให้แก่กรรมการ และ

พนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (ESOP 2021) จาํนวนไม่เกิน 29,000,000 หน่วย ตามรายละเอียดท่ี
นาํเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
และไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมคดัคา้น ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 125,338,331 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 101 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 377,365,954 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระท่ี 9  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
(ESOP 2021) 
 คุณภคัวฒัน์ แถลงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากวาระท่ี 8 เม่ือผูถื้อหุ้นมีมติให้บริษทัฯ ออกโครงการ ESOP 2021 แลว้ 
จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการจดัสรรหุน้ใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการบริษทั 8 ท่าน รวม 19 ลา้นหน่วย ดงัน้ี 

 

ลาํดับ ช่ือ-สกลุ จํานวนWarrant ท่ีได้รับ คดิเป็น % ของโครงการ 

1 ดร. ปราณี เผอิญโชค 4,000,000 13.79% 
2 นาย สมพงษ ์ เผอิญโชค 4,000,000 13.79% 
3 นางสาว แกว้ใจ เผอิญโชค 4,000,000 13.79% 
4 นาย วฒิุชยั เผอิญโชค 3,000,000 10.34% 
5 นาย สุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ 1,000,000  3.45% 
6 นาย ถาวร ชลษัเฐียร 1,000,000  3.45% 
7 นาย ทวนชยั มัน่จิต 1,000,000  3.45% 
8 รศ.ดร. พิภพ อุดร 1,000,000  3.45% 

   รวม 19,000,000 62.52% 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาเหตุผลและความจาํเป็นในการจดัสรร ESOP Warrant 
ให้แก่กรรมการ 4 ท่าน ท่ีไดรั้บการจดัสรรเกินกว่า 5% ของโครงการ เป็นรายบุคคล รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 ท่ีส่งให้
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้หนา้ 35-36 แลว้ 
 ตามประกาศสํานักงานกลต. ท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง “การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน” 
วาระน้ี ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้น ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
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และมีสิทธิออกเสียง และจะตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นคดัคา้น > 10% ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง  
 สาํหรับกรรมการท่ีไดรั้บการจดัสรร เกิน 5% ของโครงการ ตอ้ง Vote เป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผูถื้อหุ้นคดัคา้น > 5% โดยในวาระน้ีมี 
กรรมการบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุน้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ีรวมจาํนวน 377,365,954 เสียง  

คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ โดยในวาระน้ี จะแยกลงมติเป็น 5 คร้ัง ดงัน้ี 

9.1  อนุมัติจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่กรรมการ ท่ีได้รับ Warrant ไม่เกนิ 5% ของโครงการ จาํนวน 4 
ท่าน ท่านละ  1 ลา้นหน่วย รายช่ือลาํดบัท่ี 5-8 ตามตารางขา้งตน้  

พร้อมทั้งขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณามอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีเหลือจาํนวน 10,000,000 หน่วย ให้แก่ท่ีปรึกษา ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย แต่ละรายใน
จาํนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกในคร้ังน้ี ซ่ึงมีจาํนวนรวมกบักรรมการแลว้ไม่เกิน 35 
ราย และมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจ
กาํหนด และ/หรือแกไ้ขเพ่ิมเติม หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการเสนอขายใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่กรรมการ และพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ยในคร้ังน้ีตามท่ีเห็นสมควร ภายใต้
กฎ ระเบียบ และประกาศขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และดาํเนินการต่าง ๆ อนั
จาํเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่กรรมการ ท่ีไดรั้บ Warrant ไม่เกิน 

5% ของโครงการ จาํนวน 4 ท่าน ท่านละ 1 ลา้นหน่วย พร้อมทั้งมอบอาํนาจให้คณะกรรมการดาํเนินการ
เร่ืองต่าง ๆ ตามรายละเอียดท่ีนําเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง และไม่มีผูถื้อหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมคดัคา้น ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 125,338,331 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 101 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 377,365,954 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

9.2 อนุมัติการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่ ดร.ปราณี เผอญิโชค จํานวน 4,000,000 หน่วย 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่ ดร.ปราณี เผอิญโชค จาํนวน 

4,000,000 หน่วย ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผูถื้อหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้น ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 125,338,331 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 101 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0001 
งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 377,365,954 เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
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9.3 อนุมัติการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่ นายสมพงษ์ เผอญิโชค จํานวน 4,000,000 หน่วย 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่ นายสมพงษ์ เผอิญโชค จาํนวน 

4,000,000 หน่วย ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผูถื้อหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้น ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 125,338,331 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 101 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0001 
งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 377,365,954 เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

9.4 อนุมัติการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่ นางสาวแก้วใจ เผอญิโชค จํานวน 4,000,000 หน่วย 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่ นางสาวแกว้ใจ เผอิญโชค จาํนวน 

4,000,000 หน่วย ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผูถื้อหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้น ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 125,338,331 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 101 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0001 
งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 377,365,954 เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

9.5 อนุมัติการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่ นายวุฒิชัย เผอญิโชค จํานวน 3,000,000 หน่วย 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP 2021 ให้แก่ นายวุฒิชัย เผอิญโชค จาํนวน 

3,000,000 หน่วย ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผูถื้อหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้น ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 125,338,331 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 101 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0001 
งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 377,365,954 เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

 
 

วาระท่ี 10  พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท 

คุณภัควัฒน์  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จากเดิม 619,846,931 บาท  เป็น 
590,846,931 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกและจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับการแปลงสภาพ ESOP Warrant 2015 แต่
ยงัมิไดจ้าํหน่ายออก จาํนวน 29 ลา้นหุ้น พร้อมทั้งอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทัใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบียน โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

“ ขอ้ 4 
ทุนจดทะเบียน จาํนวน  590,846,931  บาท (หา้ร้อยเกา้สิบลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบเอด็บาท) 
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แบ่งออกเป็น    590,846,931  หุน้   (หา้ร้อยเกา้สิบลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบเอด็หุน้) 

มูลค่าหุน้ละ    1  บาท  (หน่ึงบาท) 

โดยแยกเป็น  : 
   หุน้สามญั 590,846,931  หุน้  (หา้ร้อยเกา้สิบลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบเอด็หุน้) 

   หุน้บุริมสิทธิ                    -  หุน้  (        -       ) ” 

ทั้งน้ี ตามพรบ.บริษทัมหาชนจาํกัด มาตรา 139-140 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมาตรา 31 การแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิ จะตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามในวาระน้ี จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม 619,846,931 บาท เป็น 590,846,931 บาท 

พร้อมทั้งอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ตามท่ีนาํเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 
4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 502,704,386 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง  

 

วาระท่ี 11 พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท 
คุณภคัวฒัน์ แถลงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากวาระท่ี 8-9 เม่ือผูถื้อหุ้นอนุมติัให้บริษทัออกโครงการ ESOP Warrant 

2021 แลว้นั้น จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 590,846,931 บาท ให้เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 619,846,931 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 29 ลา้นหุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญั
แสดงสิทธิ เป็นหุ้นสามญัของบริษทัตามโครงการดงักล่าว พร้อมทั้งอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของ
บริษทัใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

“ ขอ้ 4 
ทุนจดทะเบียน จาํนวน   619,846,931  บาท  (หกร้อยสิบเกา้ลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบเอด็บาท) 
แบ่งออกเป็น        619,846,931   หุน้  (หกร้อยสิบเกา้ลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบเอด็หุน้) 
มูลค่าหุน้ละ                      1   บาท  (หน่ึงบาท) 
โดยแยกเป็น  : 
   หุน้สามญั    619,846,931   หุน้   (หกร้อยสิบเกา้ลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบเอด็หุน้) 
   หุน้บุริมสิทธิ                       -  หุน้   (        -       ) ” 

ทั้งน้ีตามพรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 136 การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และมาตรา 31 การแกไ้ขหนังสือ
บริคณห์สนธิ จะตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามในวาระน้ี จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 590,846,931 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 619,846,931 

บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 29,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการออกและ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ให้แก่ กรรมการ ท่ีปรึกษา และพนกังานของบริษทั 
และบริษทัย่อย (“โครงการ ESOP 2021”) และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. 
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ตามท่ีนาํเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 502,704,386 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง  

วาระท่ี 12   วาระอืน่ ๆ 
 คุณภคัวฒัน์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ขณะน้ีทางบริษทัไดด้าํเนินการประชุมมาครบทุกวาระแลว้ หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถาม 

หรือขอ้เสนอแนะอ่ืนใด กข็อเชิญแสดงความคิดเห็นได ้ 

คุณนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้ สอบถามขอ้มูลดงัน้ี 

Q: คาดวา่ในปี 2564 ยอดขายจะดีข้ึนกวา่ปี 2563 หรือไม่ หากรายไดไ้ม่ดีข้ึน ทางบริษทัฯ มีแผนการเตรียมรับมืออยา่งไรบา้ง 
A: คุณสมพงษ ์ช้ีแจงวา่ ในปี 2563 ผลประกอบการของบริษทัไม่ดี เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจาก  

1) การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม  
2) การปิดกิจการของบริษทัเจนเนอรัล มอเตอร์ส (GM) ในไทย ซ่ึงส่งผลให้รายไดข้องบริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท (TAP) 

บริษทัยอ่ยท่ีจงัหวดัระยอง ลดลงจาํนวนมาก  
3) การชะลอโครงการรถยนตไ์ฟฟ้า FOMM ซ่ึงบริษทัไดร่้วมพฒันาตวัถงัรถไฟฟ้า และผลิตช้ินส่วนให้จาํนวนมาก แต่เน่ืองจาก

บริษทั FOMM อยู่ระหว่างการหาผูล้งทุนเพ่ิมเติมจึงทาํให้โครงการล่าชา้ออกไป ซ่ึงหากสถานการณ์บริษทั FOMM ดีข้ึน ก็
คาดวา่จะมีโอกาสเติบโต ้และสร้างรายไดใ้หบ้ริษทัไดใ้นอนาคต 

4) การชะลอโครงการลงทุนก่อสร้างต่าง ๆ ของภาครัฐ และราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า ซ่ึงกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ
บริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง (TTR) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีผลิตตวัรถบรรทุกขนาดใหญ่ เช่น รถ Dump, รถ Mixer และรถท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการขนส่ง การก่อสร้าง โดยปี 2563 ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้แต่คาดว่า ปี 2564 จะเร่ิมดีข้ึน เน่ืองจาก
ภาครัฐเร่ิมเดินหนา้โครงการก่อสร้างต่าง ๆ  

สาํหรับปี 2564 นั้น หากไม่มีเหตุการณ์ Unforeseen เกิดข้ึน เช่น การแพร่ระบาดของโควิด 19 ท่ีรุนแรงข้ึน ทางบริษทัคาดการณ์
ว่ารายได้จะเติบโตข้ึนประมาณ 20% จากปีก่อน เน่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีฟ้ืนตัวดีข้ึน รวมทั้ งอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัร
อุตสาหกรรม และเคร่ืองจกัรทางการเกษตร เช่น Komatsu, Kobelco, Yanmar ซ่ึงมีออเดอร์เพ่ิมมากข้ึน ทั้งการขายในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศ นอกจากน้ีบริษทั เคียววะ ไทยรุ่ง (บริษทัร่วมทุนของบริษทั) ซ่ึงผลิตหัวเคบ้ินรถขุดตกั Yanmar ส่งออกไปยงั
ประเทศฝร่ังเศส กมี็ออเดอร์สูงข้ึนเช่นกนั 

นอกจากการหารายไดเ้พ่ิมข้ึนแลว้ ส่ิงท่ีบริษทัดาํเนินการควบคู่กนั คือ การลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น การปรับองคก์ร
ให้มีการบริหารรวมศูนยม์ากข้ึน เช่น จดัตั้ง Engineering center โดยการรวมงานดา้น engineering จากบริษทัยอ่ยต่าง ๆ รวมเขา้ดว้ย
ดว้ย เพ่ือให้สนับสนุนงานซ่ึงกนัและกนัไดค้ล่องตวัข้ึน และสามารถใชท้รัพยากรร่วมกนั ซ่ึงสามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายไดบ้างส่วน 
รวมถึงการลดค่าใชจ่้ายหมวดต่าง ๆ ดว้ย ดงันั้น จึงคาดวา่ในปี 2564 น้ีบริษทัจะมีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนจากปีก่อน 

คุณสมพงษ ์แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดรั้บคาํถามล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้ คุณปรเมษร์ พฤกษานานนท ์จึงขอตอบคาํถามเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
Q: ขอทราบสัดส่วนรายไดง้านช้ินส่วน ประกอบ และอ่ืน ๆ ในปีท่ีผ่านมาเทียบกบัปีก่อน และลูกคา้หลกั 3 อนัดบัแรกของช้ินส่วนและ

ประกอบคือใคร 
A: รายไดห้ลกัของบริษทั มาจากงานช้ินส่วนและแม่พิมพ ์ประมาณ 50-55%, งานรับจา้งประกอบ ประมาณ 30% และการขายรถยนต ์

Transformer และมินิบสั ประมาณ 15% ซ่ึงลูกคา้รายใหญ่ของบริษทั คือ 1) บริษทัอีซูซุมอเตอร์ (ทั้งงาน 1st tier และ 2nd tier) , 2) 
บริษทัในกลุ่มเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม เช่น Komatsu และ Kobelco และ 3) กลุ่มบริษทัไทยซมัมิท ซ่ึงเป็นงาน 2nd tier ผลิตช้ินส่วนให้
รถ Toyota, Nissan, Mitsubishi 

Q:  แผนการใชเ้ขตฟรีโซนของบริษทัในอนาคต 
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A: บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจดัตั้งเขตฟรีโซนมา 2 ปีแลว้ แต่ยงัไม่เร่ิมใชสิ้ทธิเน่ืองจากผลกระทบหลายประการ อยา่งไรก็ตามการผลิตในเขต
ฟรีโซน มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น หากนาํเขา้ช้ินส่วนจากต่างประเทศ มาผลิตในเขตฟรีโซน โดยใชส้ัดส่วนวตัถุดิบในประเทศ
ไทย หรือกลุ่มประเทศอาเซียนเกิน 40% และหากส่งออกสินคา้นั้นไปขายให้กลุ่มประเทศอาเซียน หรือขายในประเทศ จะไดรั้บ
ยกเวน้ภาษี ซ่ึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เช่น ธุรกิจรับจา้งประกอบให้ผูผ้ลิตรถยนต์ รถบสั รถมินิบสั หรือการผลิตรถของไทยรุ่ง โดย
นาํเขา้แชสซีส์จากประเทศเพ่ือนบา้นมาผลิต และส่งออกไปขายต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงแผนงานท่ีวางไว ้คือ การรับจา้งประกอบรถ
บสั รถมินิบสั หรือรถมินิบสัไฟฟ้า ซ่ึงอาจนาํเขา้ช้ินส่วนจากต่างประเทศมาผลิตในเขตฟรีโซน และขายทั้งในประเทศและส่งออก ซ่ึง
หากไดรั้บยกเวน้ภาษี กจ็ะทาํใหส้ามารถแข่งขนัดา้นราคากบัคู่แข่งอ่ืน ๆ ไดม้ากข้ึน 

  ทั้งน้ีบริษทัอยูร่ะหวา่งการเจรจางานรับจา้งประกอบกบัลูกคา้หลายราย ทั้งงานรถยนต ์รถมอเตอร์ไซค ์แต่จากผลกระทบของโค
วิด 19 ทาํใหก้ารเจรจาล่าชา้ออกไป 

Q: แผนการประกอบตวัถงัสาํหรับรถเมล ์/ มินิบสั / EV ร่วมกบับริษทัอ่ืน 
A: จากนโยบายของภาครัฐ ท่ีให้มีการเปล่ียนรถตูโ้ดยสารประจาํทางเป็นรถมินิบสั มีจาํนวนรถท่ีตอ้งเปล่ียนประมาณ 16,000 คนั แต่จาก

สถานการณ์โควิด 19 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการรถโดยสารประจาํทาง และรถบริการนกัท่องเท่ียว จึงทาํให้ภาครัฐประกาศ
ยืดเวลาเปล่ียนรถออกไปอีก 2 ปี ทั้งน้ีจาํนวนรถตูโ้ดยสารประจาํทางท่ีว่ิงจากกทม.ไปต่างจงัหวดั และรถท่ีว่ิงระหว่างจงัหวดั มี
ประมาณ 10,000 คนั ในจาํนวนน้ีไดเ้ปล่ียนเป็นรถมินิบสัไปแลว้ประมาณ 1,000 คนั ยงัคงเหลืออีก 9,000 คนัท่ียงัไม่ไดเ้ปล่ียนรถ 
นอกจากน้ียงัมีรถโดยสารประจาํทางท่ีว่ิงระยะสั้นในกทม. อีกประมาณ 5,000 คนั ซ่ึง 2 ส่วนน้ีรวม 14,000 คนั จะเป็น Demand ใน
อนาคต สาํหรับรถมินิบสั และรถมินิบสัไฟฟ้าของบริษทั  

  สาํหรับรถตน้แบบมินิบสัไฟฟ้าของบริษทัไดว่ิ้งทดสอบไปแลว้ 4,000-5,000 กิโลเมตร และเม่ือเร็ว ๆ น้ี ไดมี้โอกาสนาํไปให้
คณะกรรมการรถยนตไ์ฟฟ้าแห่งชาติ ไดท้ดลองนัง่ เพ่ือใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของรถมินิบสัไฟฟ้า ซ่ึงรถคนัน้ีทางบริษทัไดพ้ฒันาร่วมกบั
ทางบริษทัปตท. โดยบริษทัคาดวา่จะเร่ิมผลิตรถมิบสัไฟฟ้าไดภ้ายในส้ินปีน้ี และเร่ิมขายภายในส้ินปีน้ี หรือตน้ปีหนา้ 

  นอกจากนั้น บริษทัยงัรับจา้งประกอบรถ EV ประเภทต่าง ๆ ให้บริษทัอ่ืน เช่น รับจา้งประกอบรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ให้บริษทับิซ 
เน็กซ์ มอเตอร์ ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีดีและแผนท่ีจะส่งออกต่างประเทศดว้ย รวมทั้งรับจา้งประกอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้บริษทัแห่ง
หน่ึงแต่ยอดขายยงัไม่มากนกั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะทาํใหบ้ริษทัไดศึ้กษาเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ พร้อมทั้งการหาพนัธมิตรในดา้นต่าง ๆ มาช่วย 
เพ่ือใหบ้ริษทัมีศกัยภาพเพ่ิมข้ึนและติดตามไปกบัทิศทางของรถยนตไ์ฟฟ้าในอนาคตไดม้ากยิง่ข้ึน  

Q: แผนสาํหรับบริษทัเพ่ือสอดรับกบัแนวทางรัฐท่ีจะเลิกรับจดทะเบียนรถเคร่ืองยนตส์นัดาป (ICE) ในอีก 15 ปีขา้งหนา้ 
A: เร่ืองน้ียงัเป็นเพียงนโยบายของรัฐบาลและอยูร่ะหว่างศึกษา ซ่ึงยงัไม่มีความชดัเจน อยา่งไรก็ตามบริษทั ก็ไดเ้ตรียมความพร้อมเพ่ือให้

เป็นส่วนหน่ึงของ Value chain รถยนตไ์ฟฟ้า 
 
 

Q: ธุรกิจไหนท่ีคาดวา่จะเป็นรายไดห้ลกัของบริษทัในอีก 5 ปีขา้งหนา้ 
A: บริษทัคาดว่า งานช้ินส่วนและแม่พิมพ ์จากปัจจุบนัประมาณ 50-55% จะลดสัดส่วนลงเหลือประมาณ 40-45% โดยจะเพ่ิมสัดส่วน

รายไดจ้ากงานรับจา้งประกอบ และการขายรถยนต์ Transformer และมินิบสั ของบริษทัให้มากข้ึน อยา่งไรก็ตามบริษทัอยู่ระหว่าง
การมองหาโอกาสธุรกิจใหม่ ๆ ควบคู่กนัไปดว้ย 

  สาํหรับรถ Transformer นั้น บริษทัไดพ้ยายามพฒันารถในรูปแบบต่าง ๆ ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนั
บริษทัไดพ้ฒันารถ Transformer เป็นรถหุ้มเกราะกนักระสุน และอยู่ระหว่างการข้ึนทะเบียนกบัทางกองทพั ซ่ึงในอนาคตอนัใกลน้ี้
คาดวา่จะสามารถขายใหก้บัหน่วยงานท่ีตอ้งการใชร้ถกนักระสุน รวมถึงการขายไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นดว้ย  

คุณนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่  
Q: บริษทัมีแผนการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าในแบรนดข์องตนเองหรือไม่ 
A: บริษัทมีความยืดหยุ่นสูง เช่นท่ีผ่านมาบริษัทใช้รถปิกอัพของโตโยต้า มาผลิตรถ Transformer ก็ทําการตลาดในแบรนด์ TR 

Transformer ถือเป็นการ share platform สําหรับในอนาคตหากบริษทัจะผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า ก็สามารถหาซ้ือระบบขบัเคล่ือนรถยนต์



                                                                                                                                           29 
 

ไฟฟ้าจากบริษทัใหญ่ ๆ ในต่างประเทศไดง่้าย แต่ส่ิงสําคญัคือการ Integrate ระบบต่าง ๆ ให้รถขบัเคล่ือนได ้ดงันั้นแนวทางในการ
พฒันารถ EV จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1) หาพนัธมิตรท่ีมีความสามารถสูง และขายระบบขบัเคล่ือนไฟฟ้า ตามสเปคท่ีเราออกแบบไปให้ เช่น รถมินิบสัไฟฟ้า ซ่ึงบริษทั
ไดอ้อกแบบสเปคตามมาตรฐานยโุรป แต่สามารถซ้ือจากบริษทัในจีนได ้หรือ  

2) บริษทัอาจรับจา้งประกอบรถยนตไ์ฟฟ้าให้กบับริษทัอ่ืน ๆ หรือบริษทัในต่างประเทศ ท่ีตอ้งการทาํแบรนดใ์นช่ือของตนเองกไ็ด ้
ซ่ึงแนวทางเหล่าน้ีสามารถยดืหยุน่ไดต้ามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 

Q: ในอนาคตหากสถานการณ์โควิด 19 คล่ีคลายลง ทางบริษทัฯ มีโครงการจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เขา้เยีย่มชมโรงงานหรือไม่ 
A: ในอดีตภายหลงัจากการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดเ้ขา้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงานอยู่แลว้ แต่

บริษทัยงัมีอีกบริษทัย่อยอีก 2 โรงงานท่ีจงัหวดัระยอง คือบริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท ซ่ึงผลิตช้ินส่วน และบริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง 
ซ่ึงผลิตตวัถงัรถบรรทุก อยา่งไรก็ตามหากสถานการณ์โควิด 19 คล่ีคลายลง บริษทัก็ยินดีเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเขา้เยี่ยมชมโรงงาน
ตามปกติ 

 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นถามคาํถามเพิ่มเติมแลว้ คุณภคัวฒัน์ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี ท่ีให้การสนบัสนุน
บริษทัดว้ยดีเสมอมา เม่ือเลิกประชุมแลว้ผมขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านวางบตัรลงคะแนนทั้งหมดไวบ้นโต๊ะเพ่ือคืนให้บริษทั จากนั้นขอเชิญ
ท่านประธานฯ กล่าวปิดการประชุม 

 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี และหวงัว่าในอนาคตบริษทัไทยรุ่ง จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึน 
จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา 15.45 น. 

                                             
                               ลงช่ือ……………………………………...ประธานท่ีประชุม 

        (ดร.ปราณี เผอิญโชค) 
                              
          ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                     รับรองรายงานการประชุม 
 
              
ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ............................................................ 
            (นายภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ)          (นายสมพงษ ์  เผอิญโชค) 
                    เลขานุการบริษทั                                                       กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


