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ท่ี  TR OMD 65/012       วนัท่ี 26 เมษายน 2565 
 

เร่ือง ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 26 เมษายน 2565 โดยมีมติดงัต่อไปน้ี 
 

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 505,628,965 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง  

 

2. มีมติอนุมติังบการเงินสําหรับปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 505,629,464 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 1 เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง  

 

3. มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2564 ในอตัรา 0.10 บาท/หุ้น คิดเป็น 75.92% ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีของงบการเงิน
รวม (ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัซ่ึงกาํหนดไวใ้นอตัราประมาณ 40% ของกาํไรสุทธิหลงัหัก
ภาษีของงบการเงินรวม) โดยจ่ายจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร และกาํไรสุทธิประจาํปี 2564 ส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ในอตัราร้อยละ 20 ทั้งจาํนวน ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถนาํไปเครดิตภาษีไดร้้อยละ 20/80 

โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 (Record Date) (จะข้ึนเคร่ืองหมาย XD 
หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 
2565  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 505,629,465 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง  
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4. มีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชี 5 ท่าน คือ  
(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 2565 และกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบ
บัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,503,500.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 505,629,465 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง  

 

5. มีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ ดงัน้ี 
5.1  แต่งตั้ง คุณแกว้ใจ เผอิญโชค กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 505,629,465 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง  

 

5.2  แต่งตั้ง คุณวุฒิชยั เผอิญโชค กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 505,629,465 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง  

 

5.3  แต่งตั้ง คุณถาวร ชลษัเฐียร กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 505,629,464 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 1 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง  
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6. มีมติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 ดงัน้ี 
1. ค่าตอบแทนประจาํปี เป็นวงเงินรวม 3,000,000 บาทต่อปี  
2. ค่าตอบแทนรายเดือน สาํหรับ 

2.1 ประธานกรรมการ   25,000 บาท/เดือน 
2.2 กรรมการ ท่านละ  20,000 บาท/เดือน 

3. ค่าเบ้ียประชุม  
3.1 การประชุมประจาํไตรมาส  20,000 บาท/ท่าน/คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  
3.2 การประชุมวาระพิเศษ 15,000 บาท/ท่าน/คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  

สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท  และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ท่ีจัดเป็นวาระพิเศษ 
นอกเหนือจากการประชุมประจาํไตรมาส ทั้งน้ีไม่รวมถึงผูท่ี้เป็นฝ่ายจดัการ ไดแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ลงมา   

4. ค่าตอบแทนอ่ืน : ESOP Warrant 2021 
โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 120,008,311 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง  
ไม่มีสิทธิออกเสียง 385,621,154 เสียง  ไม่นบัเป็นฐานเสียง  

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
        ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                                             (นายภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ) 
                                                      เลขานุการบริษทั 

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
โทรศพัท ์0-2420-0076 ต่อ 321 , 359 
โทรสาร  0-2814-5032 


