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กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. คุณปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ 
2. คุณสมพงษ ์ เผอิญโชค กรรมการผูจ้ดัการ 
3. คุณวฒิุชยั เผอิญโชค กรรมการ 
4. คุณแกว้ใจ เผอิญโชค กรรมการ 
5. คุณสมเกียรติ น่ิมระว ี กรรมการ 
6. คุณแอนโทน่ี แมคโดนลัด ์ กรรมการ        
7. คุณปรีชา               อรรถวภิชัน์ กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. คุณกว ี วสุวตั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
9. คุณสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
         1.     คุณศกัด์ิชยั คมกฤส เลขานุการคณะกรรมการ และผูจ้ดัการทัว่ไป 
 2.     คุณลิขิต เลาบวรเศรษฐี ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3.     คุณมงคล สนองศรียคุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จากบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.20 น. 
  

 ดร. ปราณี  เผอิญโชค ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม  แถลงวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ประจาํปี 
2551 มีผูถื้อหุน้ของบริษทัมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจาํนวน 40 ราย นบัเป็นจาํนวนหุ้นได ้356,337,611 
หุน้ จากจาํนวนหุ้นทั้งหมด 501,589,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.04 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัแลว้ ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายใหคุ้ณศกัด์ิชยั คมกฤส เลขานุการคณะกรรมการบริษทั เป็นผูช่้วยประธาน
ในการดาํเนินการประชุมต่อไป 

คุณศกัด์ิชยั คมกฤส ไดแ้นะนาํกรรมการบริษทัทุกท่าน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั 
จาํกดั ใหผู้ถื้อหุน้ไดรู้้จกั หลงัจากนั้นไดช้ี้แจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ดงัน้ี  

- ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น โดยสามารถออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเพียง
อยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น ยกเวน้ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูดู้แล
หุน้เท่านั้นท่ีสามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

- กรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษทั ประจําปี 2551 
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) 
วนัที ่29 เมษายน 2551  เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สํานักงานใหญ่ของบริษทั 
เลขที ่ 28/6 หมู่ 1 ซ. เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
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- การลงมติวาระต่าง ๆ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน เวน้แต่ในวาระท่ี 9 ซ่ึงขอแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

- การลงมติแต่ละวาระ ขอให้ทุกท่านลงมติ พร้อมลงนามกาํกบัไวใ้นบตัรลงคะแนนท่ีทุกท่านไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน 
และยกมือเพ่ือส่งบตัรลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีทีละวาระ 

- เจา้หนา้ท่ีจะนาํคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง หักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ  

- ในวาระแต่งตั้งกรรมการ จะมีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านส่งบตัรลงคะแนน ไม่
วา่ท่านจะลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั้งน้ีเพ่ือเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี 

ทั้งน้ีก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ประชุมไดซ้ักถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้น กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความเห็นดว้ยทุกคร้ัง หลงัจากนั้น
คุณศกัด์ิชยั คมกฤส จึงนาํเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
  

วาระที ่ 1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2550  ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2550 
 คุณศกัด์ิชยั คมกฤส   ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2550  ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2550  ซ่ึงอยูใ่นหน้า 10-16 ของหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาล่วงหนา้แลว้ 
 

มตทิีป่ระชุม     ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมดงักล่าววา่ถูกตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
เห็นดว้ย 356,337,611 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระที ่ 2     พจิารณาและรับรองรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา 
คุณศกัด์ิชยั คมกฤส   ไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา โดยแบ่งเป็นลกัษณะธุรกิจ และ

โครงสร้างของกลุ่มบริษทั, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต,์ ผลการดาํเนินงานธุรกิจดา้นต่าง ๆ และขอใหท่ี้ประชุม
รับรองรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และรายงานประจาํปี 2550  

   
มตทิีป่ระชุม       ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานของคณะกรรมการ และรายงานประจาํปี 2550 ดว้ยคะแนน

เสียงดงัน้ี    
เห็นดว้ย 356,337,611 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที ่ 3      พจิารณารับรองและอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สําหรับปี 2550 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 

คุณศกัด์ิชัย คมกฤส   ขอให้ท่ีประชุมพิจารณางบดุล และงบกาํไรขาดทุน สําหรับปี 2550 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2550 รายละเอียดตามท่ีระบุอยู่ในหัวขอ้งบการเงิน หน้า 48-50 ในรายงานประจาํปี 2550 ของบริษทั ท่ีได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้แลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัดงักล่าว 
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มตทิีป่ระชุม       ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัประจาํปี 2550 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2550  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี           

เห็นดว้ย 356,337,611 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระที ่ 4     พจิารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 2550 
 คุณศกัด์ิชยั คมกฤส แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอตัราประมาณร้อยละ 40 
ของกาํไรหลงัหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถดัไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าว จะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษทัและบริษทัในเครือ รวมถึงความจาํเป็นและความ
เหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต แต่เน่ืองจากผลการดาํเนินงานในรอบปี 2550 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน
สุทธิ ประกอบกบับริษทัฯ มีแผนงานท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และขยายธุรกิจในปี 2551 
ดงันั้นจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2550 
  

มตทิีป่ระชุม       ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหง้ดจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2550 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี   

เห็นดว้ย 356,337,611 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระที ่ 5     พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2551 

  คุณศกัด์ิชยั คมกฤส  ขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
        1. นายโสภณ         เพ่ิมศิริวลัลภ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3182 และ/หรือ 
        2. นางสาววสิสุตา  จริยธนากร     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3853 และ/หรือ 
        3. นางนงลกัษณ์    พุม่นอ้ย           ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4172 
           ผูส้อบบญัชีแห่งบริษทัสาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2551 และกาํหนด

ค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีภายในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาทต่อปี  
 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา 
 

มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร 
และ/หรือ นางนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผูส้อบบัญชีจากบริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2551 และกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชีภายในวงเงินไม่
เกิน 800,000 บาทต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี     

เห็นดว้ย 356,337,611 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที ่ 6     พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

    คุณศกัด์ิชยั คมกฤส แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัขอ้ 18 ของบริษทัฯ กาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญั
ประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่ง
ออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัหน่ึงในสาม โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนาน
ท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง และกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งไปนั้นอาจเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้ ปัจจุบนับริษทัฯ 
มีกรรมการ 9 ท่าน (จากทั้งส้ิน 10 อตัรา) ซ่ึงกรรมการท่ีครบวาระในคร้ังน้ีมี 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

   1. คุณสมพงษ ์เผอิญโชค  กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
   2. คุณสมเกียรติ น่ิมระว ี กรรมการบริหาร กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 
   3.  คุณสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้งคุณสมพงษ ์ เผอิญโชค, 
คุณสมเกียรติ น่ิมระว ี และคุณสุเวทย ์  ธีรวชิรกุล กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 
ท่าน เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัเป็นอยา่งมาก โดยรายละเอียด
ประวติักรรมการและจาํนวนคร้ังในการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านน้ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมแลว้ (ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 หน้า 17-18 ในหนังสือเชิญประชุม)  

ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริษทัแยกตามรายบุคคล และขอเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 
 

6.1 ให้แต่งตั้งคุณสมพงษ์  เผอญิโชค กลบัเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
       มตทิี่ประชุม    ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้ต่งตั้งคุณสมพงษ ์เผอิญโชค กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระ

หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
เห็นดว้ย 356,337,611 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

6.2 ให้แต่งตั้งคุณสมเกยีรต ิน่ิมระว ีกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ งคุณสมเกียรติ น่ิมระวี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก

วาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี   

เห็นดว้ย 356,257,611 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.98 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 80,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.02 

 

6.3 ให้แต่งตั้งคุณสุเวทย์ ธีรวชิรกลุ กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้ต่งตั้งคุณสุเวทย ์ธีรวชิรกุล กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระ

หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี   

เห็นดว้ย 356,337,611 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที ่7    พจิารณาอนุมตัิการลดตาํแหน่งกรรมการที่ยงัว่างอยู่ 1 ตาํแหน่งลง 
คุณศกัด์ิชยั คมกฤส ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ยงัมีตาํแหน่งกรรมการว่างอยู ่1 ตาํแหน่ง (ตาํแหน่ง

ของคุณพงส์ สารสิน) คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติลดตาํแหน่งกรรมการท่ียงัว่างอยู่ 1 
ตาํแหน่งลง จากเดิม 10 ตาํแหน่ง เหลือ 9 ตาํแหน่ง ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่เป็นจาํนวนท่ีเหมาะสมกบัการบริหารงาน
ของบริษทัแลว้ โดยรายช่ือคณะกรรมการ 9 ท่าน มีดงัน้ี 

1. คุณปราณี      เผอิญโชค ประธานกรรมการ 
2. คุณสมพงษ ์  เผอิญโชค กรรมการผูจ้ดัการ 
3. คุณแกว้ใจ     เผอิญโชค กรรมการ 
4. คุณวฒิุชยั      เผอิญโชค กรรมการ 
5. คุณแอนโทน่ี  แมคโดนลัด ์ กรรมการ 
6. คุณสมเกียรติ น่ิมระวี กรรมการ 
7. คุณปรีชา       อรรถวิภชัน์   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. คุณกวี       วสุวตั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. คุณสุเวทย ์    ธีรวชิรกลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

มตทิี่ประชุม    ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หล้ดตาํแหน่งกรรมการท่ียงัวา่งอยู ่1 ตาํแหน่งลง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
เห็นดว้ย 356,337,611 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระที ่ 8     พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2551 
  คุณศกัด์ิชยั คมกฤส  แถลงต่อท่ีประชุมวา่เน่ืองจากการจ่ายค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นก่อนตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน โดยในปี 2551 น้ีไดเ้สนอใหป้รับรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการใหม่ โดยไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการใหเ้หมาะสมกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และเทียบเคียงกบั
ค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจาํปี 2551 ดงัน้ี 
1)  ค่าบาํเหน็จคณะกรรมการบริษทั เป็นวงเงินรวม 4,000,000 บาทต่อปี  

                       ทั้งน้ีการจ่ายค่าบาํเหน็จให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้
พิจารณา และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั โดยจ่ายในปีถดัไป (ปี 2552) 

2) ค่าตอบแทนรายเดือน สาํหรับ 

2.1) ประธานกรรมการ   15,000 บาท/เดือน  
2.2) กรรมการ (8 ท่าน) ท่านละ      10,000 บาท/เดือน  
2.3) ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท/เดือน 

ทั้งน้ีใหเ้ร่ิมมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 เป็นตน้ไป 

3) ค่าเบ้ียประชุม  
3.1) การประชุมประจาํไตรมาส  10,000 บาท/ท่าน/คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  
3.2) การประชุมวาระพิเศษ 10,000 บาท/ท่าน/คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม  
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สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ท่ีจดัเป็นวาระ
พิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจาํไตรมาส ทั้ งน้ีไม่รวมถึงผูท่ี้เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่กรรมการ
ผูจ้ดัการลงมา และไม่รวมถึงการมีมติเวยีน 

คุณศกัด์ิชยั คมกฤส  แถลงต่อท่ีประชุมวา่ในวาระน้ีมีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุน้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
น้ีรวมจาํนวน 349,403,862 เสียง และขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
 

มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2551  ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอ
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย 6,933,749 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระที ่9   พจิารณาการแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัข้อ 25 ของบริษัท 
คุณศกัด์ิชยั คมกฤส แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 25 วรรค 

3 เก่ียวกบักรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั จากเดิมซ่ึงระบุช่ือบุคคลไว ้เปล่ียนเป็นการระบุตาํแหน่งแทน 
โดยหากในอนาคตมีการเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ก็มิตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแกไ้ข
ขอ้บงัคบัอีก ซ่ึงจะทาํให้เกิดความยืดหยุน่ในการบริหาร และดาํเนินการมากข้ึน ทั้งน้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของ
บริษทั จะตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัขอ้ 25 ของบริษทั ดงัน้ี 

ขอ้บงัคบัขอ้ 25 เดิม 

“คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบจดัการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษทั และมีอาํนาจหน้าท่ีดาํเนินการภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น และมีอาํนาจ
กระทาํการใด ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดงักล่าวนั้น 

คณะกรรมการ อาจมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงหรือหลายคน ปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการกไ็ด ้

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั คือ นางปราณี เผอิญโชค หรือ นายสมพงษ ์เผอิญโชค หรือ นางสาว
แกว้ใจ เผอิญโชค คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญัของบริษทั หรือ นายวุฒิชยั เผอิญโชค และ นาย 
สมเกียรติ น่ิมระว ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั” 

ขอ้บงัคบัขอ้ 25 ใหม่ 

“คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบจดัการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษทั และมีอาํนาจหนา้ท่ีดาํเนินการภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น และมีอาํนาจ
กระทาํการใด ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดงักล่าวนั้น 

คณะกรรมการ อาจมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงหรือหลายคน ปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการกไ็ด ้

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั คือ ประธานกรรมการ หรือ กรรมการผูจ้ดัการ คนใดคนหน่ึงลง
ลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือ กรรมการอ่ืนคนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของ
บริษทั หรือกรรมการอ่ืนสองคน ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษทั ตามท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการตามวรรคทา้ย  

คณะกรรมการเป็นผูก้าํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัพร้อมประทบัตรา
สาํคญัของบริษทั” 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2551     7 
วนัท่ี  29  เมษายน   2551 

 

มตทิี่ประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัขอ้ 25 ของบริษทั ตามรายละเอียดท่ีนาํเสนอขา้งตน้ ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย 356,337,611 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที ่ 10    วาระอืน่ ๆ 
  คุณศกัด์ิชยั คมกฤส แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ขณะน้ีทางบริษทัไดด้าํเนินการประชุมมาครบทุกวาระแลว้ หากผูถื้อหุน้

ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือขอ้เสนอแนะอ่ืนใด กข็อเชิญแสดงความคิดเห็นได ้
 

คุณชาตรี กลุวทิย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ บริษทัฯ ตอ้งใชเ้งินลงทุนในปี 2551 จาํนวนเท่าใด 

คุณสมพงษ ์เผอิญโชค กรรมการผูจ้ดัการ ตอบวา่ ในปี 2551 บริษทั และบริษทัยอ่ย จะตอ้งใชเ้งินลงทุนรวม
ประมาณ 200 ลา้นบาท ซ่ึงรายการหลกั คือ เงินลงทุนในบริษทั เดลตา้ ไทยรุ่ง จาํกดั ซ่ึงไดเ้รียกชาํระทุนจดทะเบียนไป
แลว้ 50% (100 ลา้นบาท) และการขยายกาํลงัการผลิตของบริษทั ไทยออโต ้เพรสพาร์ท จาํกดั 
 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน ท่ีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ท่ีบริษทั คณะกรรมการบริษทัจะ
พยายามบริหารงานใหมี้ผลการดาํเนินงานท่ีดียิง่ข้ึน จากนั้นจึงกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 15.25 น. 
                                                     
 
          

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

        (นางปราณี   เผอิญโชค) 
                                ประธานกรรมการ 
 
          ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                               รับรองรายงานการประชุม 
                 
  
ลงช่ือ................................................   ลงช่ือ........................................................... 
              (นายศกัด์ิชยั   คมกฤส)                  (นายสมพงษ ์  เผอิญโชค) 
            เลขานุการคณะกรรมการ                                                      กรรมการผูจ้ดัการ 


