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เร่ิมประชุมเวลา 14.10 น. 
   

 คุณศกัด์ิชยั คมกฤส เลขานุการบริษทั กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และแถลงวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจาํปี 
2560 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน  22 ราย จาํนวน 393,810,814 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจาํนวน 
16 ราย จาํนวน 75,348,531 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 38 ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้469,159,345 หุน้ จากจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 590,846,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.40 ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 
จากนั้นดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ และเปิดการประชุม และมอบหมายใหคุ้ณศกัด์ิชยั คมกฤส เป็น
ผูช่้วยประธานในการดาํเนินการประชุมต่อไป 

คุณศกัด์ิชยั ไดแ้นะนาํให้ผูถื้อหุ้นไดรู้้จกักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และท่ีปรึกษากฎหมาย ซ่ึงทาํ
หนา้ท่ีตรวจสอบผลการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม สาํหรับหนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นวนัน้ีนั้น ทาง
บริษทัฯ ไดส่้งไปยงัผูถื้อหุน้เป็นเวลา 21 วนัล่วงหนา้ก่อนการประชุม โดยชอบตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมายแลว้ รวมทั้ง
มีการแจง้วาระการประชุมให้ทราบเป็นการทัว่ไปล่วงหน้าตั้งแต่ วนัท่ี 28 มีนาคม 2560 ผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลของตลาด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษทั ประจําปี 2560 
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) 
วนัที ่25 เมษายน 2560  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 ตั้งแต่เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2559 ปรากฏวา่ไม่มี
ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือกรรมการ และเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น ปี 2560 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     พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559  ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 7 ธันวาคม 2559 
 คุณศกัด์ิชยั ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
7 ธันวาคม 2559  ซ่ึงอยูใ่นหน้า   11-16 ของหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา 
รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ไวใ้นวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้แลว้ 
 ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นเพ่ิมเติม คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าววา่ถกูตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี  
เห็นดว้ย 469,169,345   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน      10,000   หุน้ หลงัจากเปิดการประชุมไปแลว้ 
 

วาระที ่ 2     รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา 
คุณภคัวฒัน์  แจง้ว่าบริษทัฯ ได้จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 ตามท่ีปรากฏใน

รายงานประจาํปี 2559 ซ่ึงไดส่้งผูถื้อหุ้นทุกท่านล่วงหนา้แลว้ จากนั้นไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ี
ผ่านมา โดยแบ่งเป็นโครงสร้างของกลุ่มบริษทัและลกัษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2559, ผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559, ความรับผิดชอบต่อสังคม และความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ใหท่ี้ประชุมรับทราบ  

ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ทั้งน้ีวาระน้ีเป็นการรายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงมติ 
 

 
 
 
 

 
 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2560     4 
วนัท่ี  25  เมษายน   2560 

วาระที ่ 3      พจิารณารับรองและอนุมตังิบการเงิน สําหรับปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
คุณภคัวฒัน์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณางบการเงิน สําหรับปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงงบดงักล่าว

ไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ รายละเอียดตามท่ีระบุอยู่ในหัวขอ้งบ
การเงิน หน้า 86-138  ในรายงานประจาํปีของบริษทั ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแลว้  จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัดงักล่าว 

คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

มตทิีป่ระชุม       ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัประจาํปี 2559  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี           

เห็นดว้ย 469,136,765   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.90 
ไม่เห็นดว้ย 482,980   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.10 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน      450,400   หุน้ หลงัจากเปิดการประชุมไปแลว้ 
 

วาระที ่ 4     พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 2559 
 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 31/12/2559 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 619,846,931 บาท และมีทุนสํารองตามกฎหมาย 61,984,693.10 
บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ จึงไม่ตอ้งตั้งสาํรองตามกฎหมายเพ่ิม 

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

ในปี 2559 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ตามงบการเงินรวม 78.48 ลา้นบาท หรือกาํไรต่อ
หุ้น 0.13 บาท คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ประจาํปี 2559  ในอตัรา 
0.09 บาทต่อหุน้ คิดเป็น 67.74% ของกาํไรสุทธิ ซ่ึงเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด 
โดยเงินปันผลดงักล่าวจ่ายจากกาํไรสะสมส่วนท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถ
เครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบั 20/80 

 โดยบริษทัฯ กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 และรวมรวบ
รายช่ือผูถื้อหุ้น ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 (จะข้ึนเคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 
2560) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 

คุณศกัด์ิชยั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

มติที่ประชุม       ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.09  บาท และ
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560  รายละเอียดตามท่ีนาํเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี   



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2560     5 
วนัท่ี  25  เมษายน   2560 

เห็นดว้ย 469,619,745 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 ้กใ็ห้ออกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัหน่ึงในสาม โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู ้
ออกจากตาํแหน่ง และกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งไปนั้ นอาจเลือกเข้ารับตาํแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มี
กรรมการ 9 ท่าน ซ่ึงกรรมการท่ีครบวาระในคร้ังน้ีมี 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. คุณสมพงษ ์ เผอิญโชค  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
2. คุณสมเกียรติ      น่ิมระวี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ กรรมการสรรหาและกาํหนด 

ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 
3. คุณสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ 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 17-19  ในหนังสือเชิญประชุม)  

คุณศกัด์ิชยั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี จึงขอให้

ท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัแยกตามรายบุคคล ดงัน้ี 
 

5.1 แต่งตั้งคุณสมพงษ์  เผอญิโชค กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
       มตทิี่ประชุม    ท่ีประชุมมีมติใหแ้ต่งตั้งคุณสมพงษ ์ เผอิญโชค กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี  
เห็นดว้ย 469,619,745 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
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5.2 แต่งตั้งคุณสมเกยีรต ิน่ิมระว ีกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณสมเกียรติ น่ิมระวี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี   
เห็นดว้ย 469,619,744 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 1 เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

5.3 แต่งตั้งคุณสุเวทย์ ธีรวชิรกลุ กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง  
มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณสุเวทย ์ธีรวชิรกุล กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี   
เห็นดว้ย 469,619,744 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 1 เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระที ่6   พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 
  คุณศกัด์ิชยั  แถลงต่อท่ีประชุมวา่เน่ืองจากการจ่ายค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ก่อนตามขอ้บงัคบัขอ้ 16 ของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั
ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนของ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและกิจการท่ีมีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเติบโตของรายไดแ้ละกาํไรของบริษทั ตลอดจนจาํนวนกรรมการของบริษทัในปัจจุบนัแลว้ จึงเห็นควร
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 ดงัน้ี 

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

ค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณา และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั โดยจ่ายในปีถดัไป (ปี 2561) 
2) ค่าตอบแทนรายเดือน สาํหรับ 

2.1) ประธานกรรมการ   20,000 บาท/เดือน  
2.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท/เดือน  เท่ากบัปี 2559 
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  

สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ท่ีจดัเป็นวาระ
พิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจาํไตรมาส ทั้ งน้ีไม่รวมถึงผูท่ี้เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ลงมา  

4) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ –ไม่มี- 
คุณศกัด์ิชยั  แถลงต่อท่ีประชุมว่าในวาระน้ีมีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ีรวม

จาํนวน 380,440,554 เสียง  

เท่ากบัปี 2559 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2560     7 
วนัท่ี  25  เมษายน   2560 

คุณศกัด์ิชยั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560  ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอ
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย 89,179,191 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 380,440,554 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระที ่7   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2560 
   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 2560  และกาํหนดค่าตอบแทน

ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีภายในวงเงิน 1,396,000.- 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 2560 และกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชีภายใน
วงเงินไม่เกิน 1,396,000.- บาทต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี     

เห็นดว้ย 469,619,745 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระที ่ 8    วาระอืน่ ๆ 
  คุณศกัด์ิชยั แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ขณะน้ีทางบริษทัไดด้าํเนินการประชุมมาครบทุกวาระแลว้ หากผูถื้อหุ้นท่านใดมี

ขอ้ซกัถาม หรือขอ้เสนอแนะอ่ืนใด กข็อเชิญแสดงความคิดเห็นได ้
 Q: คุณพลยศ กลุวเิชียร ผูถื้อหุน้ สอบถามถึง แนวโนม้ธุรกิจของบริษทัในปี 2560  

A:   คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบคาํถามว่า ปี 2559 บริษทัไดรั้บผลกระทบจากอุตสาหกรรม
ยานยนตท่ี์ลดลงค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะการผลิตกระบะพ้ืนเรียบ (Flat deck) ส่งให้ Isuzu ซ่ึงส่วนใหญ่ส่งออกไปยงั
ประเทศแถบตะวนัออกกลาง เม่ือโดนผลกระทบจากราคานํ้ ามนัท่ีลดลง จึงทาํให้ order การผลิต Flat deck ลดลงไป
ดว้ย อีกทั้งในไตรมาส 1-3 งานของลูกคา้กลุ่ม Industrial machinery ก็ชะลอตวัลงดว้ยเช่นกนั ดงันั้นในปี 2559 น่าจะ
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เป็นปีท่ีตํ่าสุดของบริษทัฯ แลว้ สาํหรับในปี 2560 น้ี ประมาณการยอดผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตค์าดวา่จะฟ้ืนตวั
ข้ึน โดยเฉพาะยอดขายรถในประเทศ ในขณะท่ีการส่งออกยงัมีความเส่ียงจากราคานํ้ ามนั และสถานการณ์ Brexit ใน
ยุโรป  โดยในปี 2560 บริษทัฯ ประมาณการว่าจะมียอดขายเติบโตข้ึน 15% กลบัไปสู่รายได ้2,100-2,200 ลา้นบาท 
โดย Product mixed 56% เป็นงานช้ินส่วนและแม่พิมพ ์และอีก 22% เป็นงานรับจา้งประกอบ ซ่ึงยงัไม่ฟ้ืนตวัมากนัก 
แต่บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการเจรจางานรับจา้งประกอบจากผูป้ระกอบการญ่ีปุ่นรายหน่ึง ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัโครงการขอ
จดัตั้งเขตฟรีโซนของบริษทัฯ ซ่ึงคาดวา่ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 จะไดรั้บอนุมติั ซ่ึงการจดัตั้งเขตฟรีโซนน้ี จะ
ทาํให้บริษทัฯ มีโอกาสขยายธุรกิจรับจา้งประกอบรถไดม้ากข้ึน เน่ืองจากหากใชช้ิ้นส่วน Asean content 40% ก็จะ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ดา้นภาษี ทาํใหส้ามารถแข่งขนัดา้นตน้ทุนและราคาได ้

สําหรับรถ Transformer II นั้ น มีแนวโน้มดีข้ึน ได้รับการตอบรับท่ีดีทั้ งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ 
(มาเลเซีย) นอกจากน้ี เม่ือปลายปี 2559 รถ Transformer ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นสินคา้นวตักรรมกบัสวทช. แลว้ ทาํให้มี
ช่องทางการจาํหน่ายไปยงัหน่วยงานราชการเพ่ิมข้ึนดว้ย โดยในปีน้ี ประมาณการขายรถ Transformer 300 คนั แบ่งเป็น
การขายในประเทศ 200-250 คนั และส่งออก 50-100 คนั ทั้ งน้ียงัไม่รวม project อ่ืน ๆ ท่ีอยู่ระหว่างการเจรจา เช่น 
โครงการส่งออกรถไปยงัประเทศหน่ึงในกลุ่มอาเซียน ประมาณ 1,000 คนั ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการทาํรถตน้แบบ คาด
วา่จะเสร็จภายในส้ินเดือนพฤษภาคมน้ี ซ่ึงเป็นรถท่ีมีจุดเด่นแตกต่างจากรถ PPV ทัว่ไป 

สําหรับธุรกิจของบริษทัร่วมทุน Trex-Thairung  (TTR) ซ่ึงผลิตตวัถงัรถบรรทุกใหญ่ เช่น รถดมัพ ์รถคอนกรีต
มิกซ์เซอร์ (รถโม่ปูน) ฯลฯ กมี็แนวโนม้ดีข้ึน จากงบลงทุนของรัฐบาลในโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
เช่น รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
ซ่ึงจะทาํให้ความตอ้งการรถสาํหรับการก่อสร้างเพ่ิมข้ึน เอ้ือต่อธุรกิจของบริษทั TTR แต่ผลการดาํเนินงานในปีท่ีผา่น
มา ยงัไม่ดีนัก เน่ืองจากเพ่ิงเปิดตวั และสินคา้บางตวั ยงัไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
พฒันาสินคา้ใหม่ ๆ เช่น รถโม่ปูนขนาดกลาง ซ่ึงจะเหมาะกบัอบต. อบจ. และจะเร่ิมขยายตลาดส่งออกในเร็ว ๆ น้ี 

นอกจากน้ี ธุรกิจแม่พิมพ ์ก็เป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีจะเติบโตในปีน้ี ซ่ึงบริษทัฯ ไดห้าลูกคา้ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน เช่น 
อินเดีย ไตห้วนั โดยสรุปในภาพรวมแลว้ ปี 2560 น้ี คาดวา่จะดีข้ึนจากปีก่อนแน่นอน 

Q:   คุณพลยศ กุลวิเชียร ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดาํเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับโรดแมพ 
Thailand 4.0 ของรัฐบาลอยา่งไรบา้ง 

A:   คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบคาํถามว่า นโยบาย Thailand 4.0 เป็นนโยบายท่ีถูกตอ้ง และ
ชดัเจน ความสามารถในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืน จะตอ้งมีสินคา้ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง และมีนวตักรรม ทั้งน้ีช้ินส่วน OEM ท่ี
บริษทัฯ ผลิตอยูส่่วนใหญ่เป็นช้ินส่วนตวัถงั ช้ินส่วนภายใน และเบาะ เป็นตน้ ดงันั้น บริษทัฯ ตอ้งมุ่งเนน้ช้ินส่วนท่ีมี
มูลค่าเพ่ิมสูง รองรับกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต เช่น รถไฟฟ้า ดงันั้น ช้ินส่วนตอ้งมีนํ้าหนกัเบา หรือใชว้สัดุอ่ืน เช่น 
Composite และมีตวัถงัแขง็แรง มีความรวมเร็วในการเปล่ียนแบบ โดยใชเ้งินลงทุนตํ่า แมมี้ปริมาณการผลิตไม่มากนกั
กส็ามารถทาํได ้ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียง และเป็นเทคโนโลยท่ีีลกูคา้ตอ้งการในอนาคต  

สําหรับรถไฟฟ้า ท่ีจะเกิดข้ึนไดเ้ร็ว คาดว่าจะเป็นรถขนส่งมวลชน เหมือนในต่างประเทศจะใชร้ถบสั รถมินิบสั 
รถเก็บขยะ ซ่ึงวตัถุประสงค์หลกัคือเป็นพลงังานสะอาด (Zero Emission) โดยอนาคต 10 ปีขา้งหน้า 60-70% ของ
รถยนต์จะใชพ้ลงังานไฟฟ้า ซ่ึงไทยรุ่งเอง อยู่ระหว่างการพฒันา ผลิต และประกอบตวัถงัรถมินิบสั ตามโครงการท่ี
รัฐบาลตอ้งการให้รถตูท่ี้วิ่งระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร เปล่ียนมาใชร้ถมินิบสั เพ่ือเพ่ิมความปลอดภยั ซ่ึงปัจจุบนัมี
รถตูป้ระมาณ 17,000 คนั โดยใบอนุญาตเดิมมีอาย ุ10 ปี เม่ือครบกาํหนดและจะต่อใบอนุญาต จะตอ้งเปล่ียนรถเป็นมินิ
บสั ซ่ึงใน 5 ปีขา้งหน้า มีรถ 70-80% หรือประมาณ 10,000 คนั ท่ีจะตอ้งเปล่ียนเป็นรถมินิบสั ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็น
โอกาสในส่วนน้ี จึงไดพ้ฒันารถมินิบสัไวร้องรับตลาด โดยในเบ้ืองตน้รถมินิบสัของบริษทั จะใชน้ํ้ ามนัดีเซลก่อน และ
อนาคตจะเปล่ียนมาใช้พลงังานไฟฟ้า ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีประสบการณ์ร่วมพฒันารถตน้แบบไฟฟ้ากบัสวทช. 
และกฟผ. มา 2 คนัแลว้ ทั้งน้ีในเร่ืองของรถไฟฟ้านั้น บริษทัฯ จะมี 2 บทบาท คือ เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วน และเป็นผูรั้บจา้ง



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2560     9 
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ประกอบ โดยสรุปแลว้อุตสาหกรรมยานยนต ์ยงัมีอนาคตท่ีดี เพราะรถยนตย์งัคงเป็นการขนส่ง และการเดินทางหลกั
ของประชาชน แต่รูปแบบอุตสาหกรรมอาจจะเปล่ียนแปลงไป และบริษทัฯ จะตอ้งปรับตวั เพ่ือเขา้ไปมีส่วนร่วม
เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหมี้รายได ้และกาํไรท่ีดีข้ึนในอนาคต 

 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นถามคาํถามเพิ่มเติมแลว้ คุณศกัด์ิชยั กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี ท่ีให้การสนบัสนุน
บริษทัดว้ยดีเสมอมา และหลงัจากปิดการประชุมแลว้ขอเชิญผูถื้อหุ้นเยี่ยมชมโรงงานของบริษทัได ้จากนั้นขอเชิญท่านประธานฯ 
กล่าวปิดการประชุม 

 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม ซ่ึงปีน้ีบริษทัฯ มีอายคุรบ 50 ปีแลว้ และจะพยายามผลิตรถของคนไทย
ใหดี้ยิง่ ๆ ข้ึนไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

                                                 
 

                               ลงช่ือ……………………………………...ประธานท่ีประชุม 
        (ดร.ปราณี เผอิญโชค) 

                              
          ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                     รับรองรายงานการประชุม 
 
              
ลงช่ือ......................................................  ลงช่ือ............................................................ 
                (นายศกัด์ิชยั คมกฤส)                         (นายสมพงษ ์  เผอิญโชค) 
                    เลขานุการบริษทั                                                       กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


