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กรรมการทีเ่ข้าประชุม (คดิเป็นร้อยละ 87 ของกรรมการบริษัททั้งคณะ) 
1. ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ 
2. คุณสมพงษ ์ เผอิญโชค รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3. คุณแกว้ใจ   เผอิญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร 
4. คุณวฒิุชยั เผอิญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5. คุณสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

และกรรมการบริหารความเส่ียง 
6. คุณถาวร ชลษัเฐียร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการบริหารความเส่ียง 
7. คุณสมเกียรติ น่ิมระว ี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและกาํหนค่าตอบแทน 

8. คุณศกัด์ิชยั คมกฤส เลขานุการบริษทั 
กรรมการทีล่าประชุม   
1. คุณดาํริ ตนัชีวะวงศ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. คุณภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ รองผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) 
2. คุณนยันา ประโชติรัตนกลุ  รองผูจ้ดัการสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. คุณเสถียร วงศส์นนัท ์ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
2. คุณพชัรี ศิริวงศศิ์ลป์ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

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

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
   

 คุณศกัด์ิชยั คมกฤส เลขานุการบริษทั กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และแถลงว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจาํปี 
2562 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน  18 ราย จาํนวน 377,795,874 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจาํนวน 9 
ราย จาํนวน 56,882,161 หุ้น รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 27 ราย นบัเป็นจาํนวนหุ้นได ้434,678,035 หุ้น จากจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 590,846,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.57 ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ จากนั้น
ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และเปิดการประชุม และมอบหมายให้คุณศกัด์ิชยั คมกฤส เป็นผูช่้วย
ประธานในการดาํเนินการประชุมต่อไป 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษทั ประจําปี 2562 
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) 
วนัที ่25 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สํานักงานใหญ่ของบริษทั 
เลขที ่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
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คุณศกัด์ิชยั ไดแ้นะนาํให้ผูถื้อหุ้นไดรู้้จกักรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และท่ีปรึกษากฎหมาย ซ่ึงทาํหนา้ท่ี
ตรวจสอบผลการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม สาํหรับหนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นวนัน้ีนั้น ทางบริษทัฯ ได้
ส่งไปยงัผูถื้อหุน้เป็นเวลา 21 วนัล่วงหนา้ก่อนการประชุม โดยชอบตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมายแลว้ รวมทั้งมีการแจง้วาระ
การประชุมให้ทราบเป็นการทัว่ไปล่วงหนา้ตั้งแต่ วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และในเวบ็ไซตข์องบริษทัเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ และสามารถส่ง
คาํถามล่วงหนา้มาได ้

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ
เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนกนัยายน-ธนัวาคม 2561 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้
เสนอช่ือกรรมการ และเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น ปี 2562 แต่อยา่งใด จึงขอแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ จากนั้นได้
ช้ีแจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

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

นามกาํกบัไวใ้นลงบตัรลงคะแนน และชูมือข้ึน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีรับบตัรลงคะแนน เพ่ือตรวจนบัคะแนนเสียง ดว้ยระบบบาร์โคด้  
3. ผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย หรือไม่ทาํเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือวา่อนุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุม ไม่ตอ้งชูมือเพ่ือ

ส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหเ้จา้หนา้ท่ี ทั้งน้ีบริษทัฯ จะขอเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เม่ือเสร็จส้ินการประชุม 
4. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น เวน้แต่เป็นคสั

โตเดียน ท่ีสามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้
5. ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เวน้แต่ กรณีผูม้อบฉันทะไม่ได้

ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม หลงัจากท่ีประธานท่ีประชุม เปิดประชุมไปแลว้นั้น จะมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะในวาระท่ีเหลือเท่านั้น 

การนบัคะแนนเสียง  
1. ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง และให้ถือเอาเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบับริษทักาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ซ่ึงประธานฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนการลงคะแนน 
2. บริษทัฯ ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และระบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง 
3. การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษทัฯ จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงด

ออกเสียง แลว้นาํไปหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนน
เสียงท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด บตัรลงคะแนนท่ีมาถึงเจา้หนา้ท่ีนบัคะแนน ภายหลงัจากท่ีไดป้ระกาศปิดรับบตัรลงคะแนนของระเบียบวาระ
นั้น ๆ แลว้ จะถือวา่เป็นบตัรท่ีเห็นดว้ยเท่านั้น  

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัไดแ้ยกบตัรลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได ้
5. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ และส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษทัล่วงหนา้นั้น ทางบริษทัฯ ไดบ้นัทึกความเห็นของ

ผูถื้อหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ไวล่้วงหนา้แลว้ 
6. หากผูถื้อหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหน้า โปรดส่งบตัรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั

เจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนนของบริษทั 
7. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่างหาก เป็นเสียงช้ีขาด 
8. ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในวาระนั้น (เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ) 

ประธานฯ อาจเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษนั้น ออกจากท่ีประชุมชัว่คราวกไ็ด ้
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9. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย และผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ละ
วาระจะใชจ้าํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุด  

10. บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีพยาน ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก เพ่ือทาํหนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อ
หุน้ 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  

ทั้ งน้ี ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ประชุมไดซ้ักถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความเห็นดว้ยทุก
คร้ัง เพ่ือประโยชน์ในการจัดทาํรายงานการประชุม หากผูถื้อหุ้นมีเร่ืองสอบถามอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมนั้น โปรด
สอบถามในวาระท่ี 8 วาระพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

คุณศกัด์ิชยั สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีคาํถาม
จากท่ีประชุม คุณศกัด์ิชยั จึงเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
  

วาระที ่ 1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561  ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2561 
 คุณศกัด์ิชยั ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 
เมษายน 2561 ซ่ึงอยูใ่นหนา้   11-21 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา รวมทั้งได้
เผยแพร่ไวใ้นวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้แลว้ 
 ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นเพ่ิมเติม คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าววา่ถกูตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี  
เห็นดว้ย 434,681,035   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน      3,000   หุน้ หลงัจากเปิดการประชุมไปแลว้ 
 

วาระที ่ 2    รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
คุณภคัวฒัน์  แจง้วา่บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 ตามท่ีปรากฏในรายงาน

ประจาํปี 2561 ซ่ึงไดส่้งผูถื้อหุ้นทุกท่านล่วงหนา้แลว้ จากนั้นไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา โดย
แบ่งเป็นโครงสร้างของกลุ่มบริษทัและลกัษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2561, ผลการดาํเนินงานของ
บริษทัในรอบปี 2561, ความรับผิดชอบต่อสังคม และความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ใหท่ี้ประชุมรับทราบ  

ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ทั้งน้ีวาระน้ีเป็นการรายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงมติ 
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วาระที ่ 3      พจิารณารับรองและอนุมตังิบการเงิน สําหรับปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
คุณภคัวฒัน์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณางบการเงิน สําหรับปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงงบดงักล่าวได้

ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ รายละเอียดตามท่ีระบุอยูใ่นหัวขอ้งบการเงิน 
หนา้ 98-151  ในรายงานประจาํปีของบริษทั ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้แลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
งบการเงินของบริษทัดงักล่าว 

คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

มตทิีป่ระชุม       ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัประจาํปี 2561  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมาก ดงัน้ี           

เห็นดว้ย 434,681,035   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0-   เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระที ่ 4     พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 2561 
 คุณศกัด์ิชยั  แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามพรบ. บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ขอ้ 48 กาํหนดให้บริษทั ฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารอง  ไม่นอ้ยวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ 
หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึง ณ 
31/12/2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 619,846,931 บาท และมีทุนสํารองตามกฎหมาย 61,984,693.10 บาท ครบร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนแลว้ จึงไม่ตอ้งตั้งสาํรองตามกฎหมายเพ่ิม 

สาํหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกาํไรหลงัหัก
ภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถดัไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะข้ึนอยู่กบั
กระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษทัและบริษทัในเครือ รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ตามงบการเงินรวม 181.47 ลา้นบาท หรือกาํไรต่อ
หุ้น 0.31 บาท คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ประจาํปี 2561  ในอตัรา 0.25 
บาทต่อหุน้ คิดเป็น 81.40% ของกาํไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 147.71 ลา้นบาท ซ่ึงเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ 
ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด โดยจ่ายจากกาํไรสะสม และกาํไรสทุธิ ประจาํปี 2561 ดงัน้ี 
- ส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 จาํนวน 0.0010 บาท/หุ้นซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถนาํไปเครดิตภาษีได้
ร้อยละ 30/70 

- ส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 23 จาํนวน 0.0004 บาท/หุ้นซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถนาํไปเครดิตภาษีได้
ร้อยละ 23/77 

- ส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 จาํนวน 0.2477 บาท/หุ้นซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถนาํไปเครดิตภาษีได้
ร้อยละ 20/80 

- จากกาํไรของกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (BOI) จาํนวน 0.0009 บาท/หุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้ไม่ไดรั้บเครดิตภาษี 
โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 (Record Date) (จะข้ึนเคร่ืองหมาย XD 

หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2562 

คุณศกัด์ิชยั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
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มติที่ประชุม       ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.25  บาท และ
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562  รายละเอียดตามท่ีนาํเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี   

เห็นดว้ย 434,681,035 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระที ่5  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

คุณศกัด์ิชยั แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัขอ้ 18 ของบริษทัฯ กาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง 
กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งน้อยจาํนวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม
ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัหน่ึงในสาม โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ตาํแหน่ง และกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งไปนั้นอาจเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้ปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการ 8 ท่าน ซ่ึง
กรรมการท่ีครบวาระในคร้ังน้ีมี 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. คุณแกว้ใจ  เผอิญโชค   กรรมการ และกรรมการบริหาร  
2. คุณวฒิุชยั   เผอิญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร 
3. คุณถาวร     ชลษัเฐียร   กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

  และกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการไดพิ้จารณาเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ให้นาํเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ คุณแกว้ใจ เผอิญโชค, คุณวุฒิชยั 
เผอิญโชค และคุณถาวร ชลษัเฐียร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  

เน่ืองจากกรรมการท่ีครบวาระทั้ง 3 ท่านดงักล่าว เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ. 2535 และเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั ปฎิบัติหน้าท่ีด้วยความ
รับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ 
ตลอดจนมติผูถื้อหุน้ โดยกรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

และหากผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัแลว้ ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งในกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ และ
ตาํแหน่งทางฝ่ายบริหาร ในปัจจุบนัดว้ยเช่นกนั โดยรายละเอียดประวติักรรมการและจาํนวนคร้ังในการเขา้ร่วมประชุม
ของกรรมการทั้ง 3 ท่านน้ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ (ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 หน้า 22-24  ใน
หนังสือเชิญประชุม)  

คุณศกัด์ิชยั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี จึงขอใหท่ี้

ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัแยกตามรายบุคคล ดงัน้ี 
 

5.1 แต่งตั้งคุณแก้วใจ  เผอญิโชค กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
       มตทิี่ประชุม    ท่ีประชุมมีมติใหแ้ต่งตั้งคุณแกว้ใจ  เผอิญโชค กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน

เสียงดงัน้ี  
เห็นดว้ย 434,681,035 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
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5.2 แต่งตั้งคุณวุฒิชัย เผอญิโชค กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติให้แต่งตั้ งคุณวุฒิชัย เผอิญโชค กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ด้วย

คะแนนเสียงดงัน้ี   
เห็นดว้ย 434,681,035 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

5.3 แต่งตั้งคุณถาวร ชลษัเฐียร กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณถาวร ชลษัเฐียร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน

เสียงดงัน้ี   
เห็นดว้ย 434,671,035 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

  

วาระที ่6   พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 
  คุณศกัด์ิชยั  แถลงต่อท่ีประชุมวา่เน่ืองจากการจ่ายค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นก่อนตามขอ้บงัคบัขอ้ 16 ของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัและกิจการท่ีมีขนาดรายไดใ้นระดบัเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 
การเติบโตของรายไดแ้ละกาํไรของบริษทั ตลอดจนจาํนวนกรรมการของบริษทัในปัจจุบนัแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562 ดงัน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2562 (นําเสนอ) ปี 2561 (จ่ายจริง) 
1. ค่าตอบแทนประจาํปี/1 4,000,000 บาทต่อปี 2,200,000 บาทต่อปี 

(ผูถื้อหุน้อนุมติั 3,000,000 บาท) 
2. ค่าตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการ   
กรรมการ ท่านละ        

 
20,000 บาท/เดือน  
15,000 บาท/เดือน 

 
20,000 บาท/เดือน  
15,000 บาท/เดือน 

3. ค่าเบ้ียประชุม (บาท/ท่าน/คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม) 
    3.1 การประชุมประจาํไตรมาส 
    3.2 การประชุมวาระพิเศษ/2 

 
20,000 บาท 
15,000 บาท 

 
20,000 บาท 
15,000 บาท 

4.ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ไม่มี ไม่มี 
หมายเหตุ  1) การจ่ายค่าตอบแทนประจาํปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

เป็นผู ้ พิจารณา และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั โดยจ่ายในปีถดัไป (ปี 2563) 
2) เบ้ียประชุมวาระพิเศษ สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ท่ี

จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจาํไตรมาส ทั้ งน้ีไม่รวมถึงผูท่ี้เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ลงมา 

คุณศกัด์ิชัย  แถลงต่อท่ีประชุมว่าในวาระน้ีมีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ีรวม
จาํนวน 379,918,554 เสียง  

คุณศกัด์ิชยั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
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มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562  ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอขา้งตน้ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย 54,762,481 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 379,918,554 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระที ่7   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2562 
   คุณศกัด์ิชยั  ขอเสนอใหท่ี้ประชุมแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จาํนวน 5 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 หรือ 
(5) นางสาวพชัรี ศิริวงษศิ์ลป์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9037 
ผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั  เอเอน็เอส  ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2562  และกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่

ผูส้อบบญัชีภายในวงเงิน 1,470,000.- บาทต่อปี (รวมค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI 70,000 บาท
แลว้) 

ทั้ งน้ีผูส้อบบัญชีจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยของ
บริษทัฯ  ตั้งแต่ปี 2552  โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 5 ท่านขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/
ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

คุณศกัด์ิชยั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณศกัด์ิชยั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 5 ท่านตามรายช่ือขา้งตน้ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอน็เอส  ออดิท จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 และกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชีภายในวงเงินไม่
เกิน 1,470,000.- บาทต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี     

เห็นดว้ย 434,681,035 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระที ่ 8    วาระอืน่ ๆ 
  คุณศกัด์ิชยั แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ขณะน้ีทางบริษทัไดด้าํเนินการประชุมมาครบทุกวาระแลว้ หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้

ซกัถาม หรือขอ้เสนอแนะอ่ืนใด กข็อเชิญแสดงความคิดเห็นได ้
  คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ขอเชิญผูถื้อหุ้นสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเตม หรือให้คาํแนะนาํใด ๆ แก่

บริษทั แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็น คุณสมพงษ ์จึงขออนุญาตใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
- แนวโนม้อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย ปี 2562 เม่ือเทียบกบัปีก่อนอยูใ่นระดบัทรงตวั โดยยอดผลิตรถยนต ์และยอด

ส่งออกลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย แต่ยอดขายในประเทศมีแนวโน้มดีข้ึน แมว้่าจะไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัทาง
การเมืองบา้งแต่ไม่มากนกั  
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- สําหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในปี 2561 นั้น นอกเหนือจากรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตช้ินส่วน แม่พิมพ ์
ใหก้บัค่ายรถยนตต่์าง ๆ แลว้ รายไดจ้ากการผลิตหวัเคบินรถขดุตกั เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร กมี็ยอดขายเติบโต
ข้ึนมาก ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

- บริษทัฯ ไดป้ระมาณการรายได ้ปี 2562 เพ่ิมข้ึน 10-12% จากปีก่อน จาก 
o การขยายตลาดรถ Transformer โดยเฉพาะการขายฟลีท ให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ซ่ึงในปีน้ีบริษทัฯ ไดรั้บ 

order จากสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 120 คนั และเร่ิมทยอยส่งมอบบางส่วนไปแลว้  
o มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินคา้ เช่น การผลิตรถมินิบัส ในเขตฟรีโซน เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาลท่ีให้

เปล่ียนรถตูส้าธารณะเป็นรถมินิบสั ซ่ึงมีจาํนวนมากถึง 17,000 คนัท่ีตอ้งทยอยเปล่ียนรถภายใน 7-8 ปีน้ี และ
อยูร่ะหวา่งการพฒันารถมินิบสัไฟฟ้าร่วมกบัพนัธมิตรรายหน่ึง 

o การมีส่วนร่วมใน Value Chain ของการพฒันารถยนต์ไฟฟ้าให้กบัลูกคา้หลายราย เช่น การพฒันาตวัถงั
รถยนต์ไฟฟ้ารุ่น MINE ให้กบับริษทัพลงังานบริสุทธ์ิ (EA) ซ่ึงเปิดตวัในงาน Motor Show ท่ีผ่านมา และ
ไดรั้บงานผลิตแม่พิมพ ์และช้ินส่วนใหก้บัรถยนตไ์ฟฟ้า FOMM ของญ่ีปุ่น เป็นตน้ 

o การผลิตหวัเคบินรถขดุตกั ให้ลูกคา้ต่าง ๆ และบริษทั เคียววะ-ไทยรุ่ง (บริษทัร่วมทุน) ซ่ึงปีท่ีผา่นมาส่งออก
ไปยงัยโุรปเกือบ 2,000 หวั และในปีน้ีมี order ส่งออกญ่ีปุ่นเพ่ิมข้ึนดว้ย  

o การนาํระบบ Automation มาใชใ้นการผลิต ไม่นอ้ยกวา่ 20% เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการขาดแคลนแรงงาน 
- สําหรับบริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง (บริษัทร่วมทุน) ซ่ึงผลิตตวัถงัรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ รองรับการขยายตวัของ

ธุรกิจโลจิสติกส์นั้น ยงัมีผลการดาํเนินงานยงัไม่ค่อยดีนกั ในปีน้ี บริษทัฯ จะผลกัดนัในส่วนของยอดขายให้มาก
ข้ึน คาดวา่น่าจะเร่ิมมีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน 

 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ถามคาํถามเพ่ิมเติมแลว้ คุณศกัด์ิชยั กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี ท่ีใหก้ารสนบัสนุนบริษทั
ดว้ยดีเสมอมา จากนั้นขอเชิญท่านประธานฯ กล่าวปิดการประชุม 

 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม และใหค้วามสนใจในบริษทัของคนไทย ท่ีสามารถประกอบรถยนตท์ั้งคนั
ไดไ้ม่แพต่้างประเทศ และจะพยามยามทาํใหดี้ท่ีสุด ดีข้ึนไปเร่ือย ๆ จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา 15.25 น. 

                                                 
 

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

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


