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กรรมการทีเ่ข้าประชุม   
1. ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ 
2. คุณปรีชา               อรรถวภิชัน์ รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
3. คุณสมพงษ ์ เผอิญโชค กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
4. คุณแกว้ใจ   เผอิญโชค กรรมการ 
5. คุณวฒิุชยั เผอิญโชค กรรมการ 
6. คุณสมเกียรติ น่ิมระว ี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
7. คุณดาํริ ตนัชีวะวงศ ์ กรรมการอิสระ 
8. คุณถาวร ชลษัเฐียร กรรมการอิสระ 
9. คุณศกัด์ิชยั คมกฤส เลขานุการบริษทั 

กรรมการทีล่าประชุม   
1. คุณสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. คุณภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ รองผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. คุณนยันา ประโชติรัตนกลุ  รองผูจ้ดัการสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. คุณพชัรี ศิริวงศศิ์ลป์ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
2. คุณจาตุรงค ์ มีเงิน บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

ทีป่รึกษากฎหมายภายนอก ซ่ึงทาํหน้าทีต่รวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม 
1. คุณอาทิตยา ชูช่วย บริษทั เอเค แอนด ์เอ ท่ีปรึกษากฏหมาย จาํกดั 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
   

 ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และแถลงว่า ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท 
ประจาํปี 2559 มีผูถื้อหุน้ของบริษทัมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน  23 ราย จาํนวน 393,270,281 หุน้ และโดยการรับมอบฉนัทะ
จาํนวน 22 ราย จาํนวน 63,553,053 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 45 ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้456,823,334 หุน้ จากจาํนวนหุน้ท่ีมี
สิทธิเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 590,846,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.32 ซ่ึงงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัแลว้ ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายใหคุ้ณศกัด์ิชยั คมกฤส เป็นผูช่้วยประธานในการดาํเนินการประชุมต่อไป 

คุณศกัด์ิชยั ไดแ้นะนาํให้ผูถื้อหุ้นไดรู้้จกักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และท่ีปรึกษากฎหมาย ซ่ึงทาํ
หนา้ท่ีตรวจสอบผลการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม สาํหรับหนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นวนัน้ีนั้น ทาง
บริษทัฯ ไดส่้งไปยงัผูถื้อหุน้เป็นเวลา 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการประชุม โดยชอบตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมายแลว้ รวมทั้ง
มีการแจง้วาระการประชุมให้ทราบเป็นการทัว่ไปล่วงหน้าตั้งแต่ วนัท่ี 16 มีนาคม 2559 ผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลของตลาด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษทั ประจําปี 2559 
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) 
วนัที ่21 เมษายน 2559  เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สํานักงานใหญ่ของบริษทั 
เลขที ่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในเวบ็ไซต์ของบริษทัเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
อยา่งเพียงพอ และสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มาได ้

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/
หรือเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2558 ปรากฏวา่ไม่มีผู ้
ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมการ และเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น ปี 2559 แต่อยา่งใด จึงขอแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
จากนั้นคุณศกัด์ิชยั ไดช้ี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

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

ลงนามกาํกบัไวใ้นลงบัตรลงคะแนน และชูมือข้ึน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับบัตรลงคะแนน เพ่ือตรวจนับคะแนนเสียง ดว้ยระบบ
บาร์โคด้  

3. ผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย หรือไม่ทาํเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือวา่อนุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุม ไม่ตอ้งชูมือ
เพ่ือส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหเ้จา้หนา้ท่ี ทั้งน้ีบริษทัฯ จะขอเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

4. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น เวน้แต่เป็นคสั
โตเดียน ท่ีสามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้

5. ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น เวน้แต่ กรณีผูม้อบฉนัทะไม่ได้
ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม หลงัจากท่ีประธานท่ีประชุม เปิดประชุมไปแลว้นั้น จะมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะในวาระท่ีเหลือเท่านั้น 

การนบัคะแนนเสียง  
1. ให้นบัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบับริษทักาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ซ่ึงประธานฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนการลงคะแนน 
2. บริษทัฯ ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และระบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง 
3. การนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษทัฯ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงด

ออกเสียง แลว้นาํไปหกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนน
เสียงท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด บตัรลงคะแนนท่ีมาถึงเจา้หนา้ท่ีนบัคะแนน ภายหลงัจากท่ีไดป้ระกาศปิดรับบตัรลงคะแนนของระเบียบ
วาระนั้น ๆ แลว้ จะถือวา่เป็นบตัรท่ีเห็นดว้ยเท่านั้น  

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัไดแ้ยกบตัรลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได ้
5. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษทัล่วงหนา้นั้น ทางบริษทัฯ ไดบ้นัทึกความเห็น

ของผูถื้อหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ไวล่้วงหนา้แลว้ 
6. หากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะออกจากห้องประชุมโดยใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหนา้ โปรดส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ให้กบั

เจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนนของบริษทั 
7. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่างหาก เป็นเสียงช้ีขาด 
8. ผูถื้อหุ้นใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น (เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้ง

กรรมการ) ประธานฯ อาจเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษนั้น ออกจากท่ีประชุมชัว่คราว
กไ็ด ้

9. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย และผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียง โดยในแต่
ละวาระจะใชจ้าํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุด  
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10. บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้พยาน ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก เพ่ือทาํหนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผู ้
ถือหุน้ เพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 

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

ทั้งน้ี ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ประชุมไดซ้ักถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความเห็นดว้ย
ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์ในการจดัทาํรายงานการประชุม หากผูถื้อหุน้มีเร่ืองสอบถามอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมนั้น โปรด
สอบถามในวาระท่ี 8 วาระพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

คุณศกัด์ิชยั สอบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มี
คาํถามจากท่ีประชุม คุณศกัด์ิชยั จึงเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
  

วาระที ่ 1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558  ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่28 เมษายน 2558 
 คุณศกัด์ิชยั ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
28 เมษายน 2558  ซ่ึงอยูใ่นหน้า   11-26 ของหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา 
รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ไวใ้นวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้แลว้ 
 ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นเพ่ิมเติม คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าววา่ถกูตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี  
เห็นดว้ย 456,823,634   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระที ่ 2     รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา 
คุณภคัวฒัน์  แจง้ว่าบริษทัฯ ได้จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 ตามท่ีปรากฏใน

รายงานประจาํปี 2558 ซ่ึงไดส่้งผูถื้อหุ้นทุกท่านล่วงหนา้แลว้ จากนั้นไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ี
ผ่านมา โดยแบ่งเป็นโครงสร้างของกลุ่มบริษทัและลกัษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2558, ผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558, ความรับผิดชอบต่อสังคม และความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ใหท่ี้ประชุมรับทราบ  

คุณนฤมล ลิขิตรัตนพิศาล อาสาพิทักษ์สิทธ์ิ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย กล่าวช่ืนชมและ
ขอบคุณท่ีบริษทัฯ ให้ความสําคญัและเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชั่น (CAC) กับ IOD และขอสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม โดยมีคุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผูจ้ัดการ ตอบ
คาํถามดงัน้ี 

1) ขอทราบวา่มีแผนดาํเนินการโครงการ CAC เพ่ือใหไ้ดรั้บใบ Certificate จาก IOD ภายในเม่ือใด 
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ตอบ  ทางบริษทัฯ คาดวา่จะส่งแบบประเมินต่อ IOD ภายในปีน้ี ซ่ึงตอ้งข้ึนอยูก่บัขั้นตอนการตรวจประเมิน
ของ IOD ดว้ย ซ่ึงเป้าหมายเบ้ืองตน้คาดวา่อาจจะไดรั้บใบ Certificate ประมาณกลางปีหนา้  

2) ขอใหท้างบริษทัฯ ช่วยช้ีแจงสถานการณ์ยานยนตปี์ 2559 และบริษทัฯ มีแผนการรับมืออยา่งไร 
ตอบ   สาํหรับคาํถามน้ี จะขอช้ีแจงเพ่ิมเติมในวาระอ่ืน ๆ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บฟังผลการดาํเนินงานของปี 

2558 ท่ีบริษทันาํเสนอใหค้รบถว้นก่อน 
 มตทิี่ประชุม     ท่ีประชุมรับทราบ  
 

วาระที ่ 3      พจิารณารับรองและอนุมตังิบการเงิน สําหรับปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
คุณภคัวฒัน์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณางบการเงิน สําหรับปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงงบดงักล่าว

ไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ รายละเอียดตามท่ีระบุอยู่ในหัวขอ้งบ
การเงิน หน้า 74-124  ในรายงานประจาํปีของบริษทั ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแลว้  จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัดงักล่าว 

คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

มตทิีป่ระชุม       ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัประจาํปี 2558  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี           

เห็นดว้ย 455,741,254   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.76 
ไม่เห็นดว้ย 1,082,480   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.24 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

  

วาระที ่ 4     พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 2558 
 คุณศกัด์ิชยั  แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพรบ. บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 48 กาํหนดใหบ้ริษทั ฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง  ไม่นอ้ยวา่ร้อยละ 5 ของ
กาํไรสุทธิ หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ซ่ึง ณ 31/12/2558 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 619,846,931 บาท และมีทุนสํารองตามกฎหมาย 57,168,019.70 
บาท จึงขอเสนอให้พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิ เป็นทุนสํารองฯ เพ่ิมอีก 4,816,673.40 บาท เพ่ือให้มีทุนสาํรองฯ 
ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

สาํหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกาํไรหลงั
หักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถดัไป อยา่งไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะข้ึนอยู่
กบักระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษทัและบริษทัในเครือ รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ใน
อนาคต 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ตามงบการเงินรวม 145.14 ลา้นบาท หรือกาํไร
ต่อหุ้น 0.25 บาท คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ประจาํปี 2558  ในอตัรา 
0.15 บาทต่อหุน้ คิดเป็น 61.06% ของกาํไรสุทธิ ซ่ึงเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด 
โดยเงินปันผลดงักล่าวจ่ายจาก 

- กาํไรสะสมส่วนท่ีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 จาํนวน 0.10 บาท/หุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา 
สามารถเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบั 23/77 

- กาํไรสะสมส่วนท่ีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 จาํนวน 0.05 บาท/หุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา 
สามารถเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบั 20/80 
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 โดยบริษทัฯ กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 และรวมรวบ
รายช่ือผูถื้อหุ้น ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 (จะข้ึนเคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 
2559) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 

คุณศกัด์ิชยั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

มติที่ประชุม       ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 4,816,673.40 บาท เพ่ือให้มี
ทุนสํารองฯ ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และให้จ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในอตัราหุ้นละ 0.15  บาท และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559  รายละเอียดตามท่ี
นาํเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี   

เห็นดว้ย 456,823,734 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระที ่5  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

คุณศกัด์ิชยั แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัขอ้ 18 ของบริษทัฯ กาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุก
คร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็น
สามส่วนไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัหน่ึงในสาม โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู ้
ออกจากตาํแหน่ง และกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งไปนั้นอาจเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้ ปัจจุบนับริษทัฯ มี
กรรมการ 9 ท่าน ซ่ึงกรรมการท่ีครบวาระในคร้ังน้ีมี 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. คุณแกว้ใจ เผอิญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร     
2. คุณวฒิุชยั เผอิญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร 
3. คุณถาวร ชลษัเฐียร  กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
 โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ตลอดจนคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแลว้เห็นควร

นําเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากทั้ ง 3 ท่านขา้งตน้ เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั ปฎิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความรับผิดชอบ ระมัดระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บังคบัของบริษทั มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติผูถื้อหุ้น โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และหากผูถื้อหุ้นอนุมติัแลว้ ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งในกรรมการชุด
ยอ่ยอ่ืน ๆ และตาํแหน่งทางฝ่ายบริหารในปัจจุบนัดว้ยเช่นกนั 

โดยรายละเอียดประวติักรรมการและจาํนวนคร้ังในการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านน้ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้
ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ (ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 หน้า 27-29  ในหนังสือเชิญประชุม)  

คุณศกัด์ิชยั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี จึงขอให้

ท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัแยกตามรายบุคคล ดงัน้ี 
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5.1 แต่งตั้งคุณแก้วใจ  เผอญิโชค กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
       มตทิี่ประชุม    ท่ีประชุมมีมติใหแ้ต่งตั้งคุณแกว้ใจ  เผอิญโชค กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมกาอีกวาระหน่ึง ดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี  
เห็นดว้ย 456,823,734 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

  

5.2 แต่งตั้งคุณวุฒิชัย เผอญิโชค กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณวุฒิชยั เผอิญโชค กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี   
เห็นดว้ย 456,824,734 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

5.3 แต่งตั้งคุณถาวร ชลษัเฐียร กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง  
มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติให้แต่งตั้ งคุณถาวร ชลษัเฐียร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี   
เห็นดว้ย 456,824,734 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระที ่6   พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 
  คุณศกัด์ิชยั  แถลงต่อท่ีประชุมวา่เน่ืองจากการจ่ายค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ก่อนตามขอ้บงัคบัขอ้ 16 ของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั
ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนของ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 
ดงัน้ี 

1)  ค่าตอบแทนประจาํปี เป็นวงเงินรวม 4,000,000  บาทต่อปี  
                       ทั้งน้ีการจ่ายค่าตอบแทนประจาํปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณา และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั โดยจ่ายในปีถดัไป (ปี 2560) 
2) ค่าตอบแทนรายเดือน สาํหรับ 

2.1) ประธานกรรมการ   20,000 บาท/เดือน  
2.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท/เดือน  เท่ากบัปี 2558 
2.3) กรรมการ (8 ท่าน) ท่านละ      15,000 บาท/เดือน  
ทั้งน้ีใหเ้ร่ิมมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นตน้ไป 

3) ค่าเบ้ียประชุม  
3.1) การประชุมประจาํไตรมาส  20,000 บาท/ท่าน/คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  
3.2) การประชุมวาระพิเศษ 15,000 บาท/ท่าน/คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  เท่ากบัปี 2558 
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สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ท่ีจดัเป็นวาระ
พิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจาํไตรมาส ทั้ งน้ีไม่รวมถึงผูท่ี้เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ลงมา  

4) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ –ไม่มี- 
คุณศกัด์ิชยั  แถลงต่อท่ีประชุมว่าในวาระน้ีมีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ีรวม

จาํนวน 380,152,540 เสียง  
คุณศกัด์ิชยั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559  ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอ
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย 76,672,194 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 380,152,540 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระที ่7   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2559 
   คุณศกัด์ิชยั  ขอเสนอใหท่ี้ประชุมแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จาํนวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

(1) นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500  หรือ  
(2) นายวชิยั  รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054  หรือ 
(3) นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
(4) นางสาวกลุธิดา  ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 
ผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั  เอเอ็นเอส  ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559  และกาํหนดค่าตอบแทน

ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีภายในวงเงิน 1,300,000.- บาทต่อปี  
ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของ

บริษทัฯ  ตั้งแต่ปี 2552  โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่านขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทั
ยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

คุณศกัด์ิชยั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 4 ท่านตามรายช่ือขา้งตน้ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอ็นเอส  ออดิท 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 และกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชีภายใน
วงเงินไม่เกิน 1,300,000.- บาทต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี     

เห็นดว้ย 456,824,734 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
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วาระที ่ 8    วาระอืน่ ๆ 
  คุณศกัด์ิชยั แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ขณะน้ีทางบริษทัไดด้าํเนินการประชุมมาครบทุกวาระแลว้ หากผูถื้อหุ้นท่านใดมี

ขอ้ซกัถาม หรือขอ้เสนอแนะอ่ืนใด กข็อเชิญแสดงความคิดเห็นได ้
 คุณสมพงษ ์ไดต้อบคาํถามของคุณนฤมล ท่ีสอบถามไวใ้นวาระท่ี 3 เก่ียวกบัแนวโนม้สถานการณ์ยานยนตปี์ 2559 

ดังน้ี ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปีน้ียงัชะลอตัวอยู่ โดยยอดขายรถในประเทศ คาดว่าจะลดลงเหลือ 
720,000-750,000 คนั หรือลดลง 8-10%  เน่ืองจากกาํลงัซ้ือภายในประเทศท่ีลดลง โดยเฉพาะจากปัจจยัราคาพืชผลทาง
การเกษตร และเศรษฐกิจโดยรวมยงัไม่ดี ทาํให้ความเช่ือมัน่ในการซ้ือรถยนต์ลดลง ทั้ งรถปิกอพั และรถยนต์นั่ง 
เน่ืองจากเป็นสินคา้ตอ้งใชเ้วลาในการผอ่นหลายปี ตรงกนัขา้มกบัตลาดรถบรรทุกใหญ่ มีแนวโนม้เติบโตข้ึนเลก็นอ้ย 
จากงบลงทุนของรัฐบาลในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม และหลงัจากเปิด AEC ธุรกิจโลจิสติก
ขนส่งสินคา้ขา้มประเทศจะขยายตวัข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีกบัทางไทยรุ่งฯ เน่ืองจากไดเ้ตรียมขยายการลงทุนไปทาํธุรกิจต่อ
เติมตวัถงัรถบรรทุกใหญ่ ผ่านบริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง รองรับไวแ้ลว้ และมีโอกาสเติบโตไดใ้นอนาคต ซ่ึงโรงงานเทร็ก 
ไทยรุ่ง เพ่ิงเปิดโรงงานไปเม่ือปลายปีก่อน และปีน้ีอยู่ระหว่างการขยายตลาด แต่ในระยะ 2-3 ปีขา้งหน้าจะดีข้ึน
แน่นอน ส่วนยอดส่งออกต่างประเทศปีน้ี ประมาณ 1.2 ลา้นคนั ข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจโลก และราคานํ้ ามนั ซ่ึงมี
ทิศทางท่ีดีข้ึน  

สาํหรับไทยรุ่งฯ ปีน้ีพยายามหาลูกคา้รายใหม่ ๆ สําหรับงานแม่พิมพแ์ละช้ินส่วนเพ่ิมข้ึน เช่น Volvo, UD Truck 
ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรถบรรทุกรายใหญ่ของโลก โดยในปีก่อนบริษทัฯ ผลิตแม่พิมพใ์ห้ และปีน้ีเร่ิมผลิตงานช้ินส่วนให้ ซ่ึง
คาดวา่ในปีน้ี ยอดขายช้ินส่วน OEM น่าจะเติบโตข้ึนประมาณ 10-15% และอีกส่วนหน่ึงมาจากงานส่งออกเคบินของ 
KTR ไปใหล้กูคา้ Yanmar ท่ีฝร่ังเศสดว้ย  

ปีน้ีบริษทัฯ ไดพ้ฒันารถอเนกประสงค ์TR Transformer II โฉมใหม่ จากรถปิกอพั Toyota Revo โดยในปีท่ีผ่าน
มาบริษทัประสบความสาํเร็จในการส่งออกไปยงัประเทศมาเลเซีย จาํนวนร้อยกวา่คนั และคาดวา่ในปีน้ีจะมีการสั่งซ้ือ
ซํ้ าอีก และจะอยูร่ะหวา่งการขยายตลาดต่างประเทศโดยส่งรถไปทดสอบท่ีประเทศพม่า และกมัพชูา ส่วนการขายรถ
ให้ส่วนงานราชการ ปีท่ีผ่านมาบริษทัไดส่้งมอบรถให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไป 20 คนั และปีน้ีอาจมี
ยอดสั่งซ้ือเพ่ิมเติมอีก ดงันั้นจึงคาดว่าปีน้ีจะมียอดขายรถ Transformer สูงข้ึนทั้งในประเทศและส่งออก นอกจากน้ี
บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ คือรถมินิบสั 20-25 ท่ีนัง่ ซ่ึงเป็นตลาดใหม่ท่ีมีความตอ้งการสูง และยงัมี
คู่แข่งนอ้ย ซ่ึงคาดวา่หากพฒันาผลิตภณัฑส์าํเร็จภายในอนาคตอนัใกลน้ี้ กจ็ะช่วยเสริมใหร้ายไดข้องบริษทัเติบโตมาก
ยิง่ข้ึน 

 

 คุณวรพงษ์ ลาดเสนา ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม โดยคุณสมพงษ ์เผอิญโชค กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ได้
ตอบคาํถาม ดงัน้ี 

1) รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ในงบดุล มูลค่า 1.8 พนัลา้นบาท ไม่ทราบวา่ท่ีดินไดมี้การปรับมูลค่า
เป็นมูลค่ายติุธรรมหรือยงั 
ตอบ  รายการท่ีดิน ยงัเป็นราคาตน้ทุนท่ีซ้ือมา ยงัไม่ไดท้าํการปรับราคาตามราคาประเมินท่ีดินใหม่ รวมทั้ง

ทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ก็ยงัเป็นราคาตาม Book value ท่ีซ้ือมา ทั้งน้ี ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัไดซ้ื้อท่ีดิน
ไวร้องรับการขยายงานในอนาคต 2 แปลงคือ ท่ีดินท่ีนิคมอมตะซิต้ี จ.ระยอง ประมาณ 50 ไร่ และ 
ท่ีดินพร้อมโรงงาน พ้ืนท่ี 50 กวา่ไร่ ท่ีนิคมเหมราช บ่อวิน รวมทั้งเคร่ืองจกัรต่าง ๆ ท่ีเหลือ Book value 
นอ้ยมาก แต่ยงัสร้างคุณค่าใหไ้ดอ้ยูม่าก  

2) รายการส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมทุน ปี 2558 เพ่ิมข้ึนอยา่งโดดเด่น เน่ืองจากอะไร และแนวโนม้ของปีต่อ 
ไปจะเป็นอยา่งไร 
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ตอบ ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมทุน ส่วนใหญ่มาจากบริษทั เดลตา้ ไทยุร่ง (DTC) ซ่ึงผลิตเบาะให้กบั 
Mazda ซ่ึงปีท่ีผ่านมา Mazda2 รุ่นใหม่ ยอดขายเติบโตมากทั้ งในประเทศ และส่งออก จึงทาํให้ผล
ประกอบการของ DTC เติบโตตามไปด้วย  แต่บริษัทร่วมทุนใหม่ท่ี เพ่ิงตั้ งข้ึนมา ยงัอาจมีผล
ประกอบการในช่วงแรกไม่ดีนัก แต่นอกเหนือจากการไดรั้บส่วนแบ่งกาํไรแลว้ บริษทัฯ ยงัไดรั้บ
ประโยชน์ทางออ้มในแง่ของงานแม่พิมพห์รือช้ินส่วนท่ีไดรั้บเพ่ิมข้ึนจากบริษทัร่วมดว้ย 

3) บริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง มีจุดคุม้ทุนท่ีก่ีคนั และประมาณเม่ือไร 
ตอบ บริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง (TTR) วางแผนไวใ้นสเกลใหญ่ คือ มีทุนจดทะเบียน 550 ลา้น แต่ใชเ้งินลงทุนไป

ประมาณ 700 ลา้นบาท ทาํให้ในช่วงแรกมีค่าเส่ือมค่อนขา้งมาก จึงทาํให้ในปีแรกน้ีอาจมีผลการ
ดาํเนินงาน ไม่ค่อยดีนัก แต่ในกลางปีน้ีจะมีการผลิตรถโม่ปูนเพ่ิมข้ึนดว้ย สําหรับจุดคุม้ทุน ข้ึนอยู ่
Product mix เพราะรถ แต่ละประเภทราคาไม่เท่ากนั แต่โดยเฉล่ียน่าจะอยูท่ี่ประมาณ 500 คนั/ปี  

4) จากสถานการณ์ยานยนตปี์น้ีท่ีไม่เติบโต บริษทัฯ มีแผนควบคุมค่าใชจ่้ายอยา่งไร เพ่ือให ้Bottom line ดีข้ึน 
ตอบ  ภาพรวมยานยนตอ์าจไม่โต แต่ในส่วนของบริษทัฯ เองประเมินวา่รายไดจ้ะเติบโตประมาณ 10% จาก

ลกูคา้รายใหม่ และ Product ใหม่ รวมทั้งตลาดส่งออก ซ่ึงนอกจากการเพิ่มรายไดแ้ลว้ บริษทักมี็การทาํ
โครงการลดตน้ทุน เพ่ิมประสิทธิภาพโดยการทาํ VA/VE อยูต่ลอด ควบคู่กบัการหารายไดเ้พ่ิมดว้ย ซ่ึง
ในกลางปีน้ีทางอุตสาหกรรมยานยนตอ์าจมีการพิจารณาปรับประมาณการปีน้ีอีกคร้ังหน่ึง และเช่ือวา่
ช่วงน้ีเป็นช่วงตํ่าสุดของอุตสาหกรรมยานยนต์แลว้ คิดว่าหลงัจากน้ีไปคงไดเ้ห็นความตอ้งการใน
ประเทศท่ีระดบั 1 ลา้นคนัต่อปี 

 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นถามคาํถามเพิ่มเติมแลว้ คุณศกัด์ิชยั กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี ท่ีให้การสนบัสนุน
บริษทัดว้ยดีเสมอมา และหลงัจากปิดการประชุมแลว้ขอเชิญผูถื้อหุ้นเยี่ยมชมโรงงานของบริษทัได ้จากนั้นขอเชิญท่านประธานฯ 
กล่าวปิดการประชุม 

 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีกรุณาสอบถาม และให้กาํลงัใจกบับริษทั ในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณผูถื้อ
หุน้ทุกท่าน ท่ีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุม โดยคณะกรรมการบริษทัจะบริหารงานให้ดีท่ีสุด ซ่ือตรงท่ีสุดในฐานะท่ีเป็นบริษทัมหาชน 
และหลงัจากวนัน้ีหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม สามารถส่งเป็นจดหมายโดยตรงมาท่ีประธานกรรมการได้
โดยตรง ทางบริษทัฯ ยนิดีท่ีจะตอบคาํถามทุก ๆ เร่ือง จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
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