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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. คุณสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
8. คุณดาํริ ตนัชีวะวงศ ์ กรรมการอิสระ 
9. คุณถาวร ชลษัเฐียร กรรมการอิสระ 
10. คุณศกัด์ิชยั คมกฤส เลขานุการบริษทั 

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. คุณพชัรี ศิริวงศศิ์ลป์ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
2. คุณสุพตัรา ก่อสกลุวงศ ์ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

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

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
   

 ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และแถลงว่า ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทั 
ประจาํปี 2558 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจาํนวน 64 ราย นับเป็นจาํนวนหุ้นได ้
503,839,925 หุน้ จากจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 590,846,931 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 85.27 ซ่ึงครบ
เป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้คุณศกัด์ิชยั คมกฤส เป็นผูช่้วย
ประธานในการดาํเนินการประชุมต่อไป 

คุณศกัด์ิชยั ไดแ้นะนาํให้ผูถื้อหุ้นไดรู้้จกักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และท่ีปรึกษากฎหมาย ซ่ึงทาํ
หนา้ท่ีตรวจสอบผลการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม สาํหรับหนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นวนัน้ีนั้น ทาง
บริษทัฯ ไดส่้งไปยงัผูถื้อหุ้นเป็นเวลา 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการประชุม โดยชอบตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมายแลว้ รวมทั้ง
มีการแจง้วาระการประชุมให้ทราบเป็นการทัว่ไปล่วงหน้าตั้งแต่ วนัท่ี 24 มีนาคม 2558 ผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลของตลาด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษทั ประจําปี 2558 
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) 
วนัที ่28 เมษายน 2558  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 2557 ปรากฏวา่ไม่มีผู ้
ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมการ และเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น ปี 2558 แต่อยา่งใด จึงขอแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
จากนั้นคุณศกัด์ิชยั ขอใหคุ้ณนยันา ช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ดงัน้ี  

- ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น เท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออก
เสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น ยกเวน้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูดู้แลหุน้เท่านั้นท่ีสามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

- กรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ  

- การลงมติวาระต่าง ๆ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน เวน้แต่ 
- วาระท่ี 8 การออก ESOP Warrant จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมออกเสียงคดัคา้น 

- วาระท่ี 9 เร่ืองการจดัสรร ESOP Warrant จะแยก Vote เป็น 5 คร้ัง  
- คร้ังท่ี 1-4 เป็นการอนุมติัจดัสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการ ท่ีไดรั้บ Warrant เกิน 5% ของโครงการ 

จาํนวน 4 ท่าน ซ่ึงจะแยก Vote เป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมออกเสียงคดัคา้น 

- คร้ังท่ี 5 เป็นการอนุมติัจดัสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการ ท่ีไดรั้บ Warrant ไม่เกิน 5% ของโครงการ 
พร้อมทั้งมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัโครง ESOP Warrant น้ี ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บ
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อ
หุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมออกเสียงคดัคา้น 

- วาระท่ี 10 การลดทุน และวาระท่ี 11 การเพ่ิมทุน ซ่ึงตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- การลงมติแต่ละวาระจะใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีทุกท่านไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน โดยขอให้ทุกท่านลงมติพร้อมลงนาม
กาํกับไวใ้นบัตรลงคะแนนทุกวาระ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ซ่ึงในปีน้ีบริษัทจะขอเก็บบัตร
ลงคะแนนของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดทุกวาระหลงัปิดการประชุมแลว้ 

- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการบริษทัจะสอบถามวา่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และ
ขอให้ทาํเคร่ืองหมาย / ในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงบตัรลงคะแนน และยกมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีของ
บริษทั เกบ็บตัรลงคะแนนไปตรวจนบั โดยบริษทัจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง หกัออกจากจาํนวน
เสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระ
นั้น ๆ ทั้ งหมด บัตรลงคะแนนท่ีมาถึงเจ้าหน้าท่ีนับคะแนน ภายหลงัจากท่ีได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของ
ระเบียบวาระนั้น ๆ แลว้ จะถือวา่เป็นบตัรท่ีเห็นดว้ยเท่านั้น  

- สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีทาํหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั หรือผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และให้ออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นตามหนงัสือมอบฉันทะนั้น บริษทัไดบ้นัทึกผลคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นไว้
ในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการลงมติตามวาระนั้น ๆ ไวแ้ลว้ 
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- หากผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยูใ่นห้องประชุมในวาระใด ท่านผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของท่านไดโ้ดยส่ง
บตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนนของบริษทั 

- ทั้งน้ี ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ประชุมไดซ้ักถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุลใหท่ี้ประชุมทราบก่อนการซกัถามหรือ
แสดงความเห็นดว้ยทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์ในการจดัทาํรายงานการประชุม หากผูถื้อหุ้นมีเร่ืองสอบถามอ่ืน ๆ ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมนั้น โปรดสอบถามในวาระท่ี 12 วาระพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

คุณนัยนา สอบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มี
คาํถามจากท่ีประชุม คุณศกัด์ิชยั จึงเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
  

วาระที ่ 1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557  ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2557 
 คุณศกัด์ิชยั ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
29 เมษายน 2557  ซ่ึงอยูใ่นหนา้   14-22 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา 
รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ไวใ้นวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้แลว้ 
 ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นเพ่ิมเติม คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

มตทิีป่ระชุม     ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าววา่ถูกตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
เห็นดว้ย 503,839,685   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99995 
ไม่เห็นดว้ย 240 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00005 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 

วาระที ่ 2     รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา 
คุณนยันา  แจง้วา่บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 ตามท่ีปรากฏในรายงาน

ประจาํปี 2557 ซ่ึงไดส่้งผูถื้อหุน้ทุกท่านล่วงหนา้แลว้ จากนั้นไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
โดยแบ่งเป็นโครงสร้างของกลุ่มบริษทัและลกัษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต ์ปี 2557, ผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัในรอบปี 2557, ความรับผดิชอบต่อสังคมใหท่ี้ประชุมรับทราบ  

  คุณนยันา เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี 
 

มตทิีป่ระชุม     ท่ีประชุมรับทราบ  
 

วาระที ่ 3      พจิารณารับรองและอนุมตังิบการเงิน สําหรับปี 2557 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
คุณภคัวฒัน์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณางบการเงิน สาํหรับปี 2557 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงงบดงักล่าว

ไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ รายละเอียดตามท่ีระบุอยู่ในหัวขอ้งบ
การเงิน หนา้ 77-127  ในรายงานประจาํปีของบริษทั ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหนา้แลว้  จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัดงักล่าว 

คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

มตทิีป่ระชุม       ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัประจาํปี 2557  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี           

เห็นดว้ย 502,526,765   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.74 
ไม่เห็นดว้ย 1,313,160   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.26 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที ่ 4     พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 2557 
 คุณศกัด์ิชยั  แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของ
กาํไรหลงัหกัภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถดัไป อยา่งไรกต็าม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 
จะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษทัและบริษทัในเครือ รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสม
อ่ืน ๆ ในอนาคต 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ตามงบการเงินรวม 152.41 ลา้นบาท หรือกาํไร
ต่อหุน้ 0.26 บาท คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาจ่ายเงินปันผล  ประจาํปี 2557  ในอตัรา 
0.15 บาทต่อหุน้ คิดเป็น 58.15% ของกาํไรสุทธิ ซ่ึงเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด 
โดยเงินปันผลดงักล่าวจ่ายจากกาํไรสะสมส่วนท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 23 ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา สามารถ
เครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบั 23/77 

 โดยบริษทัฯ กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 และรวมรวบ
รายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุน้ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558 

คุณศกัด์ิชยั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

มติที่ประชุม       ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2557 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.15  บาท และ
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558  รายละเอียดตามท่ีนาํเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี   

เห็นดว้ย 503,839,685 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99995 
ไม่เห็นดว้ย 240 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00005 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 

วาระที ่5   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2558 
   คุณศกัด์ิชยั  ขอเสนอใหท่ี้ประชุมแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จาํนวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

(1) นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500  และ/หรือ  
(2) นายวชิยั  รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054  และ/หรือ 
(3) นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 และ/หรือ 
(4) นางสาวกลุธิดา  ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 
ผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั  เอเอ็นเอส  ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2558  และกาํหนดค่าตอบแทน

ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีภายในวงเงิน 1,157,000.- 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 2558 และกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชีภายใน
วงเงินไม่เกิน 1,157,000.- บาทต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี     
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เห็นดว้ย 503,839,685 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99995 
ไม่เห็นดว้ย 240 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00005 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 

วาระที ่6  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. ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร   
 2. คุณปรีชา อรรถวภิชัน์ กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ, 

ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. คุณดาํริ  ตนัชีวะวงศ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ตลอดจนคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควร

นาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ ดร.ปราณี เผอิญ
โชค, คุณปรีชา อรรถวภิชัน์ และคุณดาํริ ตนัชีวะวงศ ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากทั้ง 3 ท่าน
ข้างต้น  เป็นผู ้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ .ศ .  2535 และเป็นผู ้มีความรู้
ความสามารถ อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั และหากผูถื้อหุ้นอนุมติัแลว้ ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน 
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งในกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ และตาํแหน่งทางฝ่ายบริหารในปัจจุบนัดว้ยเช่นกนั 

โดยรายละเอียดประวติักรรมการและจาํนวนคร้ังในการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านน้ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้
ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ (ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 หน้า 23-26  ในหนังสือเชิญประชุม)  

คุณศกัด์ิชยั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี จึงขอให้

ท่ีประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัแยกตามรายบุคคล ดงัน้ี 
 

6.1 แต่งตั้งดร.ปราณี  เผอญิโชค กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
       มตทิี่ประชุม    ท่ีประชุมมีมติใหแ้ต่งตั้งดร.ปราณี  เผอิญโชค กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมกาอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน

เสียงดงัน้ี  
เห็นดว้ย 503,444,685   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.92155 
ไม่เห็นดว้ย 240  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00005 
งดออกเสียง 395,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.07840 

  

6.2 แต่งตั้งคุณปรีชา อรรถวภิัชน์ กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระอกีวาระหน่ึง 
มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณปรีชา อรรถวิภชัน์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี   
เห็นดว้ย 503,839,684   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99995 
ไม่เห็นดว้ย 241  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00005 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
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6.3 แต่งตั้งคุณดาํริ ตนัชีวะวงศ์ กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง  
มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณดาํริ ตนัชีวะวงศ์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี   
เห็นดว้ย 502,131,765   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.661 
ไม่เห็นดว้ย 1,313,160  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.261 
งดออกเสียง 395,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.078 

 

วาระที ่7   พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558 
  คุณศกัด์ิชยั  แถลงต่อท่ีประชุมวา่เน่ืองจากการจ่ายค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ก่อนตามขอ้บงัคบัขอ้ 16 ของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั
ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนของ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 
ดงัน้ี 

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

ค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณา และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั โดยจ่ายในปีถดัไป (ปี 2559) 
2) ค่าตอบแทนรายเดือน สาํหรับ 

2.1) ประธานกรรมการ   20,000 บาท/เดือน  
2.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท/เดือน  เท่ากบัปี 2557 
2.3) กรรมการ (8 ท่าน) ท่านละ      15,000 บาท/เดือน  
ทั้งน้ีใหเ้ร่ิมมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 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 ไดแ้ก่กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ลงมา  

คุณศกัด์ิชยั  แถลงต่อท่ีประชุมวา่ในวาระน้ีมีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ีรวม
จาํนวน 378,306,554 เสียง  

คุณศกัด์ิชยั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558  ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอ
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย 125,533,131 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไม่เห็นดว้ย 240 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

 
 

เท่ากบัปี 2557 
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วาระที ่ 8       พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย (ESOP 2015) 

คุณศกัด์ิชยั แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาการใหผ้ลตอบแทนในระยะยาว ใน
รูปแบบของการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และบริษทั
ยอ่ย (ESOP Warrant) โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพ่ือใหก้รรมการและพนกังานมีส่วนร่วมในความเป็นเจา้ของบริษทั 
2. เพ่ือเป็นการตอบแทนให้แก่กรรมการ และพนักงานท่ีมีความตั้งใจ เสียสละ และความทุ่มเทกาํลงักายและ

กาํลงัใจในการทาํงานใหแ้ก่บริษทัจนประสบความสาํเร็จ 
3. เพ่ือสร้างแรงจูงใจ กระตุน้การปฏิบติังาน และรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้

ปฏิบติังานอยูก่บับริษทัในระยะยาว อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัในระยะยาว 
 

โดยโครงการ ESOP 2015 มีรายละเอียดโดยยอ่ ดงัน้ี 
หัวข้อ รายละเอยีด 

ประเภท และชนิดของ 
หลกัทรัพย ์
 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
ท่ีจะจัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษทั และบริษทัย่อย (“ใบสําคญั
แสดงสิทธิ ESOP”) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้เวน้แต่เป็น
การโอนทางมรดก  

มูลค่าท่ีตราไว ้ 0 บาท ต่อหน่วย 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีบริษทัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

ไม่เกิน 29,000,000 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 4.91 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 
23 กมุภาพนัธ์ 2558 ซ่ึงเท่ากบั 590,846,931 หุน้) 

ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย 
อตัราการใชสิ้ทธิ 
 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
(อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิ้ทธิ 5 บาท ต่อหุน้  (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ)  
(ซ่ึงเป็นราคาท่ีมีส่วนลด 9.42% จากราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 15 วนัทาํการ 
ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติ เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 คือ 5.52 บาท) 

วธีิการเสนอขาย 
 

เสนอขายให้แก่กรรมการ ท่ีปรึกษา และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย จาํนวน
ไม่เกิน 35 ราย โดยไม่ผา่นผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้
ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนตลอดอายุของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของบริษทัฯ ให้
เล่ือนวนัใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัใชสิ้ทธิ 

ระยะเวลาและสัดส่วนการใช้
สิทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถทยอยใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดต้ามจาํนวน
ท่ีกาํหนดดงัน้ี 

- ภายในปีท่ี 1 จาํนวนไม่เกิน 30 % ของใบสําคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีแต่ละคน
ไดรั้บการจดัสรรจากบริษทั  

- ภายในปีท่ี 2 จาํนวนอีกไม่เกิน 30 % ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีแต่ละคน
ไดรั้บการจดัสรรจากบริษทั (รวมทั้งส้ิน 60 % ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด) 
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หัวข้อ รายละเอยีด 
ระยะเวลาและสัดส่วนการใช้
สิทธิ (ต่อ) 

- ภายในปีท่ี 3 จาํนวนอีกไม่เกิน 30 % ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีแต่ละคน
ไดรั้บการจดัสรรจากบริษทั (รวมทั้งส้ิน 90 % ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด) 

- ภายหลงั 3 ปี สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดได ้(รวมทั้งส้ิน
100% ของใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด) 

หากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังใดจะทาํให้เกิดเศษหุ้นท่ีไม่ถึงจาํนวน
เตม็ของหน่วยการซ้ือขายหุน้ (Board Lot) บนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ให้
ปัดส่วนท่ีทาํให้เกิดเศษหุ้นดงักล่าวไปรวมใชสิ้ทธิในช่วงระยะเวลาการใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ย 

วนัออกและเสนอขาย 
 

ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันท่ี ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP  
โดยคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้
อาํนาจในการกาํหนดวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั้ งน้ีในเบ้ืองตน้คาดว่าจะเป็น
ภายในเดือนมิถุนายน 2558 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

บริษทัจะไม่นาํใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิด
จากการใชสิ้ทธิใบสําคญัแสดง
สิทธิ 

บริษทัฯ จะนาํหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกและ
เสนอขายในคร้ังน้ีเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

นายทะเ บียนของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

บริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) หรือบุคคลท่ีบริษทัจะแต่งตั้งให้เป็นนาย
ทะเบียนในสาํคญัแสดงสิทธิแทนบริษทั 

หลกัเกณฑก์ารจดัสรร 1. บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ จาํนวน 29,000,000 หน่วย 
ให้แก่กรรมการ ท่ีปรึกษา และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีออก
และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

2. ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรตอ้งมีสภานภาพเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา และพนกังานของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีทาํการจดัสรร 

3. ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายช่ือพนกังานของบริษทัท่ี
จะไดรั้บการจัดสรรและกาํหนดจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีพนักงานของ
บริษทัแต่ละรายจะไดรั้บ โดยจะพิจารณาจากตาํแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน 
อตัราเงินเดือน วนัลา วนัขาดงาน ความสามารถและประสิทธิภาพในการทาํงาน 
รวมถึงประโยชน์ท่ีทาํใหแ้ก่บริษทั ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ไม่วา่จะในกรณีใด
ก็ตาม จาํนวนหุ้นท่ีพนักงานแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร ไม่จาํเป็นต้องมี
จาํนวนเท่ากนั 

4. ในกรณีท่ีบริษัทได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิคืนหรือยกเลิกไปเน่ืองจากผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิพน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือพนักงาน
ของบริษทั และส้ินสุดเวลาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการใช้สิทธิ บริษทัฯ จะ
ดาํเนินการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บคืน หรือถูกยกเลิกดงักล่าวให้แก่
กรรมการ ท่ีปรึกษา หรือพนกังานอ่ืนของบริษทัและบริษทัยอ่ยต่อไปโดยมีอายุ
คงเหลือเท่าอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู ่ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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หัวข้อ รายละเอยีด 
หลกัเกณฑก์ารจดัสรร (ต่อ) 4.1 กรณีจดัสรรให้แก่ท่ีปรึกษา พนักงานของบริษทั และบริษทัย่อย (ไม่มีการ

จัดสรรให้กรรมการ) โดยไม่มีท่ีปรึกษาหรือพนักงานรายใดได้รับการ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอ
ขายทั้ งหมด ให้คณะกรรมการบริษัท และหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ
มอบหมายพิจารณาและดาํเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งประชุมผูถื้อหุน้อีก 

4.2 กรณีจดัสรรให้แก่กรรมการ ไม่วา่จาํนวนเท่าใด หรือจดัสรรให้แก่ท่ีปรึกษา 
หรือ พนกังานรายใดอนัเป็นผลให้ท่ีปรึกษาหรือพนกังานรายนั้นไดรั้บการ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิรวมแลว้เกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีเสนอขายทั้งหมด ให้คณะกรรมการบริษทันาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 32/2551 ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 เร่ือง การเสนอขาย
หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้ งประกาศหรือ
ขอ้กาํหนดอ่ืนท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือใชแ้ทนประกาศฉบบัดงักล่าว 

เง่ือนไขการใชสิ้ทธิ 1. ใบสําคญัแสดงสิทธิและสิทธิในการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกตาม
โครงการน้ีไม่สามารถโอนเปล่ียนมือไดใ้หแ้ก่บุคคลอ่ืนหรือใชสิ้ทธิโดยบุคคลอ่ืน
ท่ีไม่ใช่ผูท่ี้ไดรั้บการระบุช่ือไวใ้นใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เวน้แต่กรณีท่ีผูท้รง
ใบสําคญัแสดงสิทธิเสียชีวิต สาบสูญ ไร้สมรรถภาพไม่สามารถจดัการงานของ
ตนเองได ้หรือในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั บุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือ
เป็นผูรั้บประโยชน์ตามหนงัสือแต่งตั้งผูรั้บประโยชน์จะเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทนผูท้รง
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

2. ในกรณีท่ีผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีพน้จากการเป็นกรรมการ ท่ี
ปรึกษา หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 
2.1 กรณีเกษียณอาย,ุ เสียชีวิต, สาบสูญ, ทุพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพ ให้

ผูจ้ดัการมรดกหรือผูรั้บประโยชน์แลว้แต่กรณี สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามอายุ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู ่

2.2 กรณีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิลาออก หรือพน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ท่ี
ปรึกษา หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยภายในระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 
ใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามสิทธิไดอี้ก 1 คร้ัง ภายใน
วนัทาํการสุดท้ายของเดือนท่ีกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือพนักงานดังกล่าว
ลาออกหรือพน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือพนักงานของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย และหลงัจากนั้นให้ส่งคืนใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนท่ี
เหลือ (ถา้มี) แก่บริษทัหรือใหถื้อเป็นอนัยกเลิก 

2.3 กรณีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิพน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือ
พนักงานบริษทัและบริษทัย่อย โดยเกิดจากการกระทาํความผิดของบุคคล
ดงักล่าว หรือถูกเลิกจา้ง หรือปลดออก ให้ส่งคืนใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนท่ี
เหลืออยู่ทั้ งหมดแก่บริษทัหรือให้ถือเป็นอนัยกเลิก ณ วนัท่ีกรรมการ ท่ี
ปรึกษา หรือพนักงานดงักล่าว พน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา 
หรือพนกังานบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจ 
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หัวข้อ รายละเอยีด 
เง่ือนไขการใชสิ้ทธิ (ต่อ) วินิจฉัยกรณีการพน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือพนกังานอนั

เกิดจากการกระทาํความผดิดงักล่าวและใหค้าํวินิจฉยัถือเป็นท่ีสุด 
3. ในกรณีท่ีบริษัทได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิคืนหรือยกเลิกไปเน่ืองจากผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิพน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือพนกังานของ
บริษทั และส้ินสุดเวลาการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2 บริษทัฯ จะดาํเนินการ
จัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บคืน หรือถูกยกเลิกดงักล่าวให้แก่กรรมการ 
หรือพนกังานอ่ืนของบริษทัต่อไปโดยมีอายคุงเหลือเท่าอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
เหลืออยู ่(รายละเอียดหลกัเกณฑก์ารจดัสรรขอ้ 4) 

4. ในกรณีท่ีกรรมการ ท่ีปรึกษาและพนักงานของบริษัทไม่ใช้สิทธิซ้ือหุ้นตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถว้น และใบสําคญัแสดงสิทธิได้ครบ
กาํหนดอายลุง ใหถื้อวา่กรรมการ ท่ีปรึกษา  และพนกังานของบริษทัสละสิทธิการ
ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ท่ีเหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษทั 

การปรับสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิ  

บริษทัฯ จะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทน
ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 

1. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการ
รวมหุน้หรือการแบ่งแยกหุน้สามญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทั 

2. เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาท่ีตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุน้สามญัของบริษทั 

3. เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นใดๆ โดยกาํหนดราคาหรือคาํนวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่
เพ่ือรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นนั้น ตํ่ากว่าร้อย
ละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั 

4. เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
5. เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 70 ของกาํไรสุทธิหลงัหัก

ภาษีเงินไดข้องบริษทั  สําหรับการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ตลอด
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 

6. เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบัขอ้ (1) ถึง (5) ท่ีทาํใหผ้ลตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดอ้ยไป
กวา่เดิม 

ทั้ งน้ี  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ  หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูพิ้จารณากาํหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและ/หรือราคาการใช้
สิทธิ 

คุณศกัด์ิชยั  แถลงต่อท่ีประชุมวา่ตามประกาศสาํนกังานกลต. ท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง “การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์
ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน” วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 
4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของ
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จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมคดัคา้น และในวาระน้ีมีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุน้ จึงไม่มีสิทธิออก
เสียงในวาระน้ีรวมจาํนวน 378,306,554 เสียง  

คุณศกัด์ิชยั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

มตทิี่ประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ใหแ้ก่กรรมการ และ
พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (ESOP 2015) จาํนวน 29,000,000 หน่วย รายละเอียดตามท่ี
นาํเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย 123,581,051   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.44 
ไม่เห็นดว้ย 1,557,320   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.24 
งดออกเสียง 395,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.31 

 

วาระที่  9    พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัท และ
บริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP 2015 

 คุณศกัด์ิชยั  แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เม่ือผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ออกโครงการ ESOP 2015 ตามรายละเอียด
ในวาระท่ี 8 แลว้ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการบริษทั ดงัน้ี  

 
 คุณศกัด์ิชยั แถลงวา่ ตามประกาศสาํนกังานกลต. ท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง “การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อ

กรรมการหรือพนกังาน” การจดัสรร ESOP Warrant ใหแ้ก่กรรมการ และพนกังานของบริษทัรายใด เกินกวา่ร้อยละ 5 
ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดฯ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัตอ้งมีมติอนุมติัการจดัสรรเป็นรายบุคคล ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือ
หุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมออกเสียงคดัคา้น 

คุณศกัด์ิชยั  แถลงต่อท่ีประชุมวา่ในวาระน้ีมีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ีรวม
จาํนวน 378,306,554 เสียง  

คุณศกัด์ิชยั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
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9.1 อนุมตักิารจัดสรร ESOP Warrant ให้ดร.ปราณี เผอญิโชค จํานวน 5,000,000 หน่วย  
มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการจดัสรร ESOP Warrant ใหด้ร.ปราณี เผอิญโชค จาํนวน 5,000,000 หน่วย ดว้ยคะแนน

เสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 123,581,051   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.44 
ไม่เห็นดว้ย 1,557,320 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.24 
งดออกเสียง 395,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.31 

 

9.2 อนุมตักิารจัดสรร ESOP Warrant ให้คุณสมพงษ์ เผอญิโชค จํานวน 5,000,000 หน่วย  
มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการจดัสรร ESOP Warrant ใหคุ้ณสมพงษ ์เผอิญโชค จาํนวน 5,000,000 หน่วย ดว้ยคะแนน

เสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 123,581,051   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.44 
ไม่เห็นดว้ย 1,357,320 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.08 
งดออกเสียง 595,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.47 

 

9.3 อนุมตักิารจัดสรร ESOP Warrant ให้คุณแก้วใจ เผอญิโชค จํานวน 4,000,000 หน่วย  
มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการจดัสรร ESOP Warrant ใหคุ้ณแกว้ใจ เผอิญโชค จาํนวน 4,000,000 หน่วย ดว้ยคะแนน

เสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 123,581,051   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.44 
ไม่เห็นดว้ย 1,557,320 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.24 
งดออกเสียง 395,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.31 

 

9.4 อนุมตักิารจัดสรร ESOP Warrant ให้คุณวุฒิชัย เผอญิโชค จํานวน 3,500,000 หน่วย  
มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการจดัสรร ESOP Warrant ใหคุ้ณวฒิุชยั เผอิญโชค จาํนวน 3,500,000 หน่วย ดว้ยคะแนน

เสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 123,581,051   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.44 
ไม่เห็นดว้ย 1,557,320 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.24 
งดออกเสียง 395,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.31 

 

9.5  อนุมตัจิัดสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการ ทีไ่ด้รับ Warrant ไม่เกนิ 5% ของโครงการ ดงันี ้
 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ จํานวนWarrant  
ทีไ่ด้รับ (หน่วย) 

คดิเป็น % 
ของโครงการ 

1 นาย ปรีชา อรรถวภิชัน์              700,000  2.41% 

2 นาย สมเกียรติ น่ิมระวี              700,000  2.41% 

3 นาย สุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ              700,000  2.41% 

4 นาย ดาํริ ตนัชีวะวงศ ์              700,000  2.41% 

5 นาย ถาวร ชลษัเฐียร              700,000  2.41% 
 

พร้อมทั้งขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณามอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีเหลือจาํนวน 8,000,000 หน่วย ให้แก่พนกังานของบริษทัแต่ละรายในจาํนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของ
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกในคร้ังน้ี ซ่ึงมีจาํนวนรวมกบักรรมการแลว้ไม่เกิน 35 ราย และ 
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ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณามอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจกาํหนด และ/หรือแกไ้ขเพิ่มเติม หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง กบัการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่กรรมการ และพนกังานของบริษทั 
และบริษทัยอ่ยในคร้ังน้ีตามท่ีเห็นสมควร ภายใตก้ฎ ระเบียบ และประกาศขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการลงนาม
ในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และดาํเนินการต่าง ๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนดาํเนินการขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

คุณศกัด์ิชยั  แถลงต่อท่ีประชุมวา่วาระน้ีตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมออกเสียงคดัคา้น โดยในวาระน้ีมีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุน้ จึงไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระน้ีรวมจาํนวน 378,306,554 เสียง  

คุณศกัด์ิชยั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

มตทิีป่ระชุม  อนุมติัการจดัสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการ ท่ีไดรั้บการจดัสรรไม่เกินร้อยละ 5 ของ
โครงการ พร้อมทั้งมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั ดาํเนินการต่าง ๆ ตามท่ีนาํเสนอขา้งตน้ 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 123,333,131   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.8405 
ไม่เห็นดว้ย 240 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
งดออกเสียง 200,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.1593 

 

วาระที ่10     พจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท 
คุณศกัด์ิชยั  แถลงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษทัมีหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกและจดัสรรไวเ้พ่ือ

รองรับการจ่ายหุ้นปันผล แต่ยงัมิไดจ้าํหน่ายออก จาํนวน 425 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คณะกรรมการจึงขอ
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 590,847,356 บาท เป็น 590,846,931 บาท 
โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ แต่ยงัมิไดจ้าํหน่ายออก จาํนวน 425 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
พร้อมทั้งอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยให้
ยกเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
“ ขอ้ 4 
ทุนจดทะเบียน จาํนวน  590,846,931 บาท (หา้ร้อยเกา้สิบลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบเอด็บาท) 
แบ่งออกเป็น    590,846,931 หุน้   (หา้ร้อยเกา้สิบลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบเอด็หุน้) 
มูลค่าหุน้ละ      1 บาท  (หน่ึงบาท) 
โดยแยกเป็น  : 

 หุน้สามญั 590,846,931 หุน้  (หา้ร้อยเกา้สิบลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหกพนัเกา้ร้อยสามสิบเอด็หุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ                 -   หุน้  (        -       ) ” 
 

ทั้งน้ี ตามพรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 139-140 การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และมาตรา 31 การแกไ้ข
หนังสือบริคณห์สนธิ จะตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

คุณศกัด์ิชยั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
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มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนเป็น 590,846,931 บาท และแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย 503,839,685   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99995 
ไม่เห็นดว้ย 240 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00005 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 

วาระที ่ 11    พจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท 
คุณศกัด์ิชยั  แถลงต่อท่ีประชุมวา่สืบเน่ืองจากวาระท่ี 8-9 เม่ือผูถื้อหุน้อนุมติัใหบ้ริษทัออกโครงการ ESOP 2015 

บริษทัจะตอ้งทาํการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 29,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับ
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็นหุน้สามญัของบริษทัตามโครงการดงักล่าว  

คณะกรรมการจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 590,846,931 บาท ให้
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 619,846,931 บาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 29,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท พร้อมทั้งอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
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 การแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ จะตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

มตทิี่ประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 619,846,931  บาท  และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4. ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย 502,482,605   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.73 
ไม่เห็นดว้ย 1,357,320 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.27 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

วาระที ่ 12    วาระอืน่ ๆ 
  คุณศกัด์ิชยั แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ขณะน้ีทางบริษทัไดด้าํเนินการประชุมมาครบทุกวาระแลว้ หากผูถื้อหุ้นท่านใดมี

ขอ้ซกัถาม หรือขอ้เสนอแนะอ่ืนใด กข็อเชิญแสดงความคิดเห็นได ้
Q:    คุณศิริศกัด์ิ เช้ือวงศ ์ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย กล่าวขอบคุณท่ีบริษทัฯ ไดป้ระกาศ

เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตแลว้ และสอบถามวา่บริษทัมีแผนงาน
ท่ีจะดาํเนินการเพ่ือใหผ้า่นการรับรองโครงการน้ีจาก IOD เม่ือไร พร้อมทั้งสอบถามถึงสถานการณ์อุตสาหกรรม
ยานยนต ์ปี 2558  

A:   คุณสมพงษ ์เผอิญโชค กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ช้ีแจงวา่ เร่ืองการต่อตา้นการทุจริตฯ นั้น มีกระบวนภายในอีกหลาย
ขั้นตอนซ่ึงบริษทัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ คาดวา่ภายในปี 2559 จะไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ
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ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต จาก IOD ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัฯ ก็มีนโยบายท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ
อยา่งโปร่งใสตามแนวทางการกาํกบักิจการท่ีดีอยูแ่ลว้ ดงัจะเห็นไดจ้ากคะแนนประเมินการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ในระดบัดี-ดีเยีย่มมาโดยตลอด  

  สาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์ปี 2558 นั้น คาดวา่จะฟ้ืนตวัข้ึนจากปีก่อน ภาคการส่งออกมีทิศทางท่ีดีข้ึน 
โดยประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตและส่งออกรถปิกอพั และรถอีโคคาร์ ซ่ึงตลาดหลกัไดแ้ก่ ตะวนัออกกลาง 
เอเชีย และโอเชียเนีย ทั้งน้ีตลาดทางยุโรปก็ฟ้ืนตวัดีข้ึน และไทยยงัไดข้ยายตลาดไปยงัอเมริกาเหนือเพ่ิมข้ึนดว้ย 
นอกจากน้ีไทยยงัเป็นฐานการผลิตรถอีโคคาร์ เฟส 2 ดว้ย ซ่ึงจะทาํให้ปริมาณงานผลิตช้ินส่วนเพ่ิมข้ึนตาม และ
เม่ือเปิด AEC แลว้ ประเทศไทยน่าจะมีงานผลิตช้ินส่วนเพ่ิมข้ึนดว้ย สาํหรับการขายรถยนต์ในประเทศ ก็ตอ้ง
อาศยักลไกภาครัฐ ช่วยผลกัดนัการเบิกจ่ายงบประมาณใหไ้ดต้ามแผนงาน เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจในประเทศ  

  บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงแนวโนม้การเจริญเติบโตของตลาดรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ จึงไดจ้ดัตั้งบริษทัร่วม
ทุน บจ. เทร็ก ไทยรุ่ง (TTR) ดว้ยเงินลงทุน 550 ลา้นบาท และมีแผนจะขยาย Product line up มากข้ึน ซ่ึงใน 2-3 ปี
ขา้งหนา้ บริษทั TTR จะมีบทบาทสําคญัในการสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทัฯ รวมถึงบริษทั เคียววะ ไทยรุ่ง จาํกดั 
(KTR) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเคบินเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร โดยภายในส้ินปี 2558 น้ี หรือ
ตน้ปี 2559 บริษทั KTR จะผลิตและส่งออกเคบินรถขุดตกั ไปยงัยโุรป ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงและ
ขยายฐานธุรกิจไปสู่รถเพื่องานก่อสร้าง และ Logistic เพ่ิมข้ึน 

Q:   คุณปรเมศร์ พฤกษานานนท ์ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ี 
1. มุมมองของบริษทัต่อการผลิตช้ินส่วนยานยนตด์ว้ยเทคโนโลย ี3D printer 
2. มุมมองของบริษทัต่อการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
3. ไดข้่าววา่ Toyota Fortuner และ GM จะยา้ยฐานการผลิตออกไปจากประเทศไทย ไม่ทราบวา่ทางบริษทั จะมี

โอกาสเขา้ไปรับทาํงานใหเ้หมือนท่ีทาํให ้Nissan ก่อนหนา้น้ีหรือไม่ 
4. บริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง ซ่ึงจะเร่ิมผลิตในไตรมาส 3/2558 จะเร่ิมผลิตรถประเภทไหนก่อน 

A:  คุณสมพงษ ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดช้ี้แจงขอ้มูล ดงัน้ี 
1. การผลิตช้ินส่วนดว้ย 3D printer ยงัมีขอ้จาํกดัอยูม่าก ซ่ึงยงัตอ้งพฒันาอีกมากและอาจจะเหมาะกบัการผลิต

ช้ินงานบางอย่างซ่ึงมีปริมาณไม่มากนัก (Low volume) หรือการผลิตรถตน้แบบ (Prototype) ซ่ึงใน
อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยขณะน้ียงัไม่ค่อยมีบริษทัใดลงทุนในเทคโนโลยน้ีีมากนกั ดงันั้นจึงตอ้งคอยติดตาม
การพฒันาเทคโนโลยน้ีี ซ่ึงอาจมีความเป็นไปไดใ้นระยะยาว ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัฯ รับจา้งทาํรถ Prototype ให้
รถยีห่อ้ต่าง ๆ หลายรุ่น แต่เป็นความลบัไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลได ้มีแนวโนม้โตข้ึน 

2. การผลิตรถไฟฟ้ามีการพดูกนัมานานแลว้ แต่การผลิตเพ่ือเชิงพาณิชยย์งันอ้ยมาก เน่ืองจากช้ินส่วนท่ีสาํคญัคือ
แบตเตอร่ีซ่ึงตอ้งทาํใหเ้บา และราคาถูกลง และมอเตอร์ไฟฟ้า และจะเป็นการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยรีถยนต์
ในปัจจุบนัไปอย่างมาก ปัจจุบนัรถไฟฟ้ายงัมีขอ้จาํกดัคือ 1) วิ่งไดไ้ม่ไกล 2) ตอ้งเปล่ียนแบตเตอร่ีบ่อย 3) 
แบตเตอร่ี และมอเตอร์ไฟฟ้า ยงัมีราคาแพงอยู่ ดงันั้นในหลาย ๆ ประเทศ ถา้จะผลิตในเชิงพาณิชยจ์ริงๆ 
รัฐบาลตอ้ง subsidize หลาย ๆ อย่าง รวมทั้ งภาษีสรรพสามิตด้วย ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัฯ ได้มีโอกาส
ร่วมกบัสวทช.  MTEC และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกแบบและพฒันารถไฟฟ้าไป 2-3 รุ่น ซ่ึง
บริษัทฯ ต้องคอยติดตามดูว่าจะมีจุดไหนท่ีบริษัทจะมีโอกาสและได้ประโยชน์กับการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยไีปสู่รถไฟฟ้าซ่ึงมีทิศทางท่ีเติบโตข้ึนในอนาคต  

3. GM ปิดโรงงานในอินโดนีเซีย เน่ืองจากผลิตภณัฑไ์ม่ตรงกบัความตอ้งการของตลาด และตน้ทุนการผลิตสูง 
ดงันั้น GM จึงยงัคงใชไ้ทยเป็นฐานการผลิตหลกั สาํหรับการผลิตรถปิกอพั และรถ PPV  
 ส่วน Toyota นั้นชดัเจนวา่ใชไ้ทยเป็นฐานการผลิตหลกัอยูแ่ลว้ เพราะไดสิ้ทธิประโยชน์จาก Free trade 
ซ่ึงกเ็ป็นผลดีกบัไทย เพราะเม่ือมีการผลิตรถปิกอพัในไทยแลว้ กจ็ะมีการพฒันา model line up จากรถ Pick 
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up base มากข้ึน ตวัอยา่งเช่น กระบะ Flat Deck ท่ีไทยรุ่งฯ ผลิตให้หลาย ๆ ยี่หอ้อยู ่ และมีแนวโนม้การ
เจริญเติบโตท่ีดี ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับยี่ห้ออ่ืน ๆ ด้วย เพราะไทยรุ่งฯ สามารถออกแบบ 
ประกอบ และพน่สีใหไ้ดค้รบวงจร ทาํให ้Brand owner สามารถลดการลงทุนได ้

4. บริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง จะเร่ิมผลิตตูบ้รรทุกอลูมิเนียมแบบปีกนก และตูบ้รรทุกแบบ 10 ประตู ต่อไปจะเป็นรถ
ดมัพซ่ึ์งจะใชใ้นการก่อสร้างค่อนขา้งมาก และรถโม่ปูน (Mixer) โดยจะทาํตวัถงัให้กบัรถบรรทุกทุกยี่ห้อ 
ไดแ้ก่ Isuzu, Hino ซ่ึงจะเป็น Market share หลกั รวมถึง Volvo, UD และยีห่อ้ต่าง ๆ 

 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นถามคาํถามเพ่ิมเติมแลว้ คุณสมพงษ ์เผอิญโชค กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมาร่วม
ประชุมในวนัน้ี ท่ีให้การสนบัสนุนบริษทัดว้ยดีเสมอมา และอนุมติัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ นาํเสนอ สาํหรับโครงการ ESOP Warrant 
นั้น จะเป็นแรงจูงใจใหก้รรมการและผูบ้ริหาร ร่วมกนัสร้างผลการดาํเนินงานท่ีดีใหก้บับริษทัต่อ ๆ ไป เพ่ือใหไ้ดป้ระโยชน์ร่วมกนัทั้ง
กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ทุกท่านดว้ย จากนั้นขอเชิญท่านประธานฯ กล่าวปิดการประชุม 

 

 ประธานฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณสําหรับข้อคิดเห็น และคาํแนะนําต่าง ๆ ท่ีผูถื้อหุ้นกรุณาแนะนํามายงับริษัท ในนามของ
คณะกรรมการขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน ท่ีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุม โดยคณะกรรมการบริษทัจะพยายามบริหารงานให้มีผลการ
ดาํเนินงานท่ีดียิง่ๆ ข้ึนไป จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม และขอเชิญผูถื้อหุน้เยีย่มชมโรงงานของบริษทัตามกาํหนดการต่อไป 
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