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กรรมการที่เข้าประชุม (คดิเป็น 100% ของกรรมการบริษัทท้ังคณะ) 
1. ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ 
2. คุณสมพงษ ์ เผอิญโชค รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3. คุณสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. คุณถาวร ชลษัเฐียร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และกรรมการบริหารความเส่ียง 
5. คุณทวนชยั มัน่จิต กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
6. คุณแกว้ใจ   เผอิญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร (ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
7. คุณวฒิุชยั เผอิญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร (ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
8. รศ. ดร.พิภพ อุดร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
กรรมการที่ลาประชุม   

-    

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. คุณภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษทั 
2. คุณนยันา ประโชติรัตนกลุ ผูจ้ดัการ สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
3. คุณพชัรี ศิริวงศศิ์ลป์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

(ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
4. คุณบุปผาชาติ ห่อหุม้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

(ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
   

 คุณภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผูถื้อหุ้น และเพ่ือเป็นการลดความแออดัในห้องประชุมภายใต้
สถานการณ์โควิด กรรมการบริษทับางท่าน และผูต้รวจสอบบญัชี จะเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ทั้งน้ี มี
กรรมการบริษทั 2 ท่าน ซ่ึงประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ย และไดช้ี้แจงแนวทางปฏิบติัในการประชุม ภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 และขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดเพ่ือความปลอดภยัสูงสุด  

จากนั้นจึงแถลงว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจาํปี 2565 มีผูถื้อหุ้นของบริษทัมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
จาํนวน  15 ราย จาํนวน 425,875,194 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจาํนวน 14 ราย จาํนวน 79,753,771 หุ้น รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 
29 ราย นบัเป็นจาํนวนหุ้นได ้505,628,965 หุ้น จากจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 595,446,931 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 84.92 ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจําปี 2565 
บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) 
วนัที่ 26 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง สํานักงานใหญ่ของบริษัท 
เลขที่  304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
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จากนั้นดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และเปิดการประชุม จากนั้น
มอบหมายใหคุ้ณภคัวฒัน์ สุวรรณมาโจ เป็นผูช่้วยประธานในการดาํเนินการประชุมต่อไป 

คุณภคัวฒัน์ ไดแ้นะนาํให้ผูถื้อหุ้นไดรู้้จกักรรมการบริษทั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สําหรับหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสาร
ประกอบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นวนัน้ีนั้น ทางบริษทัฯ ไดส่้งไปยงัผูถื้อหุ้นเป็นเวลา 21 วนัล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยชอบตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัและตามกฎหมายแลว้ รวมทั้งมีการแจง้วาระการประชุมให้ทราบเป็นการทัว่ไปล่วงหน้าตั้งแต่ วนัท่ี 25 มีนาคม 2565 ผ่านช่อง
ทางการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษทัเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูล
ประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ และสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มาได ้

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ
เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือกรรมการ และเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น ปี 2565 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 จะถือว่าอนุมติัตามท่ีประธานฯ 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 ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด บตัรลงคะแนนท่ีมาถึงเจา้หนา้ท่ีนบัคะแนน ภายหลงัจากท่ีไดป้ระกาศปิดรับบตัรลงคะแนนของระเบียบวาระ
นั้น ๆ แลว้ จะถือวา่เป็นบตัรท่ีเห็นดว้ยเท่านั้น  

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัไดแ้ยกบตัรลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได ้
5. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ และส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษทัล่วงหนา้นั้น ทางบริษทัฯ ไดบ้นัทึกความเห็นของ

ผูถื้อหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ไวล่้วงหนา้แลว้ 
6. หากผูถื้อหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหน้า โปรดส่งบตัรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั

เจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนนของบริษทั 
7. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่างหาก เป็นเสียงช้ีขาด 
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8. ผูถื้อหุ้นใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น (เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ) 
ประธานฯ อาจเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษนั้น ออกจากท่ีประชุมชัว่คราวกไ็ด ้

9. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย และผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ละ
วาระจะใชจ้าํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุด 

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

ทั้งน้ี ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ประชุมไดซ้ักถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระนั้น ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ กรุณาเขียนคาํถามหรือขอ้เสนอแนะ พร้อมทั้งช่ือ-นามสกุล ลงในกระดาษท่ีเตรียมไว้
บนโต๊ะแทนการพดูใส่ไมโครโฟน เพ่ือลดการสัมผสัอุปกรณ์ร่วมกนั เม่ือตอ้งการส่งคาํถามกรุณายกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัทราบ หาก
ผูถื้อหุน้มีเร่ืองสอบถามอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมนั้น โปรดสอบถามในวาระท่ี 7 วาระพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

คุณภคัวฒัน์ สอบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีคาํถาม
จากท่ีประชุม คุณภคัวฒัน์ จึงเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
  

วาระท่ี  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 
 คุณภคัวฒัน์ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2564 ซ่ึงอยู่ในหน้า 12-29 ของหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา รวมทั้งได้
เผยแพร่ไวใ้นวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้แลว้ 
 คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี จึงขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาลงมติ 

 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวว่าถูกตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี  
เห็นดว้ย 505,628,965 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระท่ี  2    รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน สําหรับปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
คุณภคัวฒัน์  แจง้ว่าบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 ตามท่ีปรากฏในแบบ 56-1 

One Report ประจาํปี 2564 ซ่ึงไดส่้งผูถื้อหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแลว้ จากนั้นไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผ่าน
มา โดยแบ่งเป็นโครงสร้างของกลุ่มบริษทัและลกัษณะธุรกิจ, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต ์ปี 2564, ผลการดาํเนินงานของ
บริษทัในรอบปี 2564 และความคืบหนา้โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ให้ท่ี
ประชุมรับทราบ และขอให้ท่ีประชุมพิจารณางบการเงิน สาํหรับปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงงบดงักล่าวได้
ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั เอเอน็เอสออติท และผา่นการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และบรรษทัภิบาล และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ รายละเอียดตามท่ีระบุอยูใ่นหัวขอ้งบการเงิน หนา้ 
114-182  ในแบบ 56-1 One Report ของบริษทั ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแลว้  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั
งบการเงินของบริษทัดงักล่าว 
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คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม  
น.ส.นุชจรี สนัติเวส ผูรั้บมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามขอ้มูลดงัน้ี 
Q:  ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบับริษทัเป็นลูกหน้ีอะไร 
A: คุณภคัวฒัน์ ช้ีแจงว่า เป็นลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั

ถูกตอ้งตามขั้นตอนท่ีกลต.กาํหนด 
Q: ลูกหน้ีการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีมีอายเุกิน 12 เดือน ไดมี้การคิดดอกเบ้ียหรือไม่ และมีการตั้งสาํรองหน้ีสงสัยจะ

สูญไวใ้กลเ้คียงกนั คือรายการอะไร  
A: คุณภคัวฒัน์ ช้ีแจงว่า เป็นยอดหน้ีจากลูกคา้บริษทั FOMM ซ่ึงไดว้่าจา้งบริษทัฯ ผลิตแม่พิมพร์ถยนต์ไฟฟ้าให้ แต่ 

FOMM คา้งชาํระงวดสุดทา้ย 10% ประมาณ 24 ลา้นบาท ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการผ่อนชาํระ และบริษทัไดมี้การ
คิดดอกเบ้ียคา้งชาํระดว้ย 

คุณสมพงษ ์เผอิญโชค กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมว่า โดยทัว่ไปลูกหน้ีของบริษทัฯ เป็นลูกหน้ี
ชั้นดี ไม่ค่อยมีปัญหาหน้ีเสีย แต่เคสของบริษทั FOMM นั้น ถือเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงบริษทั FOMM เป็นบริษทัท่ีผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าของญ่ีปุ่น แต่มีปัญหาดา้นการเงิน จึงหยุดการผลิตไปประมาณปีกว่า ซ่ึงล่าสุด FOMM มีแผนท่ีจะ
กลบัมาผลิตและขายรถอีกคร้ัง จึงไดข้อใหบ้ริษทัฯ ช่วยประกอบรถทั้งคนัให ้แต่เง่ือนไขสาํหรับการรับจา้งประกอบ
รถคร้ังน้ี บริษทัฯ จะให้ FOMM จ่ายเงินล่วงหน้า 100% ส่วนหน้ีเก่าก็ทยอยชาํระไปตามแผนจนถึงกลางปี 
2566 ดงันั้น ทาง auditor จึงขอให้บริษทัตั้งสาํรองหน้ีสูญไวก่้อน และเม่ือบริษทัไดรั้บชาํระหน้ีกลบัมาก็จะกลบั
รายการเป็นตวับวกเพ่ิมให ้

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัประจาํปี 2564  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมาก ดงัน้ี           

เห็นดว้ย 505,629,464 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 1   เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

  หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน  500  หุ้น หลงัจากเปิดการประชุมไปแลว้ 
 

วาระท่ี  3    พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2564 
คุณภคัวฒัน์  แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกาํไร

หลงัหกัภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถดัไป อยา่งไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะข้ึนอยูก่บั
กระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษทัและบริษทัในเครือ รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 

ในปี 2564 บริษทัมีผลผลกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นใหญ่ 78.43 ลา้นบาท หรือกาํไรต่อหุ้น 0.13 บาท โดยบริษทั
ยงัมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร และมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายปันผลให้ผูถื้อหุ้นได ้ดงันั้นจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2564 ในอตัรา 0.10 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสด จากกาํไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร และ
กาํไรสุทธิ ปี 2564 ในส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ทั้งจาํนวน ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถนาํไปเครดิตภาษีได ้
ร้อยละ 20/80 

ทั้งน้ี การจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับ
เงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 (Record Date) (จะข้ึนเคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2565) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามในวาระน้ี จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ 
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มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท และกาํหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565  รายละเอียดตามท่ีนาํเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 505,629,465 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระท่ี 4   พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2565 
  คุณภคัวฒัน์  ขอเสนอใหท่ี้ประชุมแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

(1) นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500  หรือ  
(2) นายวิชยั  รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054  หรือ 
(3) นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
(4) นางสาวกลุธิดา  ภาสุรกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
(5) นางสาวพชัรี ศิริวงษศิ์ลป์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9037 
ผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั  เอเอ็นเอส  ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2565  และกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่

ผูส้อบบญัชีภายในวงเงิน 1,503,500.- บาทต่อปี 
ทั้งน้ีผูส้อบบัญชีจากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยของ

บริษทัฯ  ตั้งแต่ปี 2552  โดยผูส้อบบัญชีทั้ง 5 ท่านขา้งต้น ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษทั/บริษทัย่อย/
ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามในวาระน้ี จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 5 ท่านตามรายช่ือขา้งตน้ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอน็เอส  ออดิท จาํกดั เป็น
ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2565 และกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 
1,503,500.- บาทต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี     

เห็นดว้ย 505,629,465 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระท่ี 5  พจิารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ 
คุณภคัวฒัน์ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัขอ้ 18 ของบริษทัฯ กาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง 

กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งน้อยจาํนวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน
ไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัหน่ึงในสาม โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
และกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งไปนั้นอาจเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้ปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการ 8 ท่าน ซ่ึงกรรมการท่ี
ครบวาระในคร้ังน้ีมี 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. คุณแกว้ใจ  เผอิญโชค    กรรมการ และกรรมการบริหาร 
2. คุณวุฒิชยั  เผอิญโชค     กรรมการ และกรรมการบริหาร 
3. คุณถาวร   ชลษัเฐียร       กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
  กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และกรรมการบริหารความเส่ียง 
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โดยรายละเอียดประวติักรรมการและจาํนวนคร้ังในการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่านน้ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นทุก
ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ (ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 หน้า 30-34  ในหนังสือเชิญประชุม)  

คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณากลัน่กรองคุณสมบัติของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่าง
ระมัดระวงั และรอบคอบ ตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร และนิยามของกรรมการอิสระแล้ว เห็นว่า 
กรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่านขา้งตน้ เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั 
และซ่ือสตัยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผูถื้อหุน้  

จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั แต่งตั้งคุณแกว้ใจ เผอิญโชค, คุณวุฒิชัย เผอิญโชค และคุณถาวร 
ชลษัเฐียร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ และ
ตาํแหน่งทางฝ่ายบริหารตามเดิม 

คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี  
คุณภคัวฒัน์ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี จึงขอใหท่ี้

ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัแยกตามรายบุคคล ดงัน้ี 
 

5.1 แต่งต้ังคุณแก้วใจ  เผอญิโชค กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติใหแ้ต่งตั้งคุณแกว้ใจ  เผอิญโชค กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และใหก้ลบั

เขา้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ และตาํแหน่งทางฝ่ายบริหารตามเดิม ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากดงัน้ี  

เห็นดว้ย 505,629,465 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

  

5.2 แต่งต้ังคุณวุฒิชัย เผอญิโชค กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณวุฒิชยั เผอิญโชค กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และให้กลบัเขา้

ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ตามเดิม ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี   
เห็นดว้ย 505,629,465 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

5.3 แต่งต้ังคุณถาวร ชลษัเฐียร กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระอกีวาระหน่ึง 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติให้แต่งตั้งคุณถาวร ชลษัเฐียร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง และให้

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ตามเดิม ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี   
เห็นดว้ย 505,629,464 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 1 เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
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วาระท่ี 6   พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565 
 คุณภคัวฒัน์  แถลงต่อท่ีประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ก่อนตามขอ้บงัคบัขอ้ 16 ของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณา
ค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกนัและกิจการท่ีมีขนาดรายไดใ้นระดบัเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของ
รายไดแ้ละกาํไรของบริษทั ตลอดจนจาํนวนกรรมการของบริษทัในปัจจุบนัแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 เท่ากบัปี 2564 ดงัน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (นําเสนอ) ปี 2564 (จ่ายจริง) 
1. ค่าตอบแทนประจาํปี/1 3,000,000 บาทต่อปี ผูถื้อหุน้อนุมติั 3,000,000 บาท  

จ่ายจริง 1,300,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการ   
กรรมการ ท่านละ        

(เพ่ิมข้ึน 5,000 บาทจากปีก่อน) 
25,000 บาท/เดือน  
20,000 บาท/เดือน 

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

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

(เท่ากบัปีก่อน) 
20,000 บาท 
15,000 บาท 

 
20,000 บาท 
15,000 บาท 

4.ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ESOP Warrant 2021 ESOP Warrant 2021 

หมายเหตุ  1) การจ่ายค่าตอบแทนประจาํปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
เป็นผูพิ้จารณา และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั โดยจ่ายในปีถดัไป (ปี 2566) 

2) เบ้ียประชุมวาระพิเศษ สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ท่ี
จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจาํไตรมาส ทั้ งน้ีไม่รวมถึงผูท่ี้เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ลงมา 

ในวาระน้ีมีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุน้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ีรวมจาํนวน 385,621,154 เสียง  
คุณภคัวฒัน์ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระน้ี จึงขอใหท่ี้ประชุม

พิจารณาลงมติ 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564  ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอขา้งตน้ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 120,008,311 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย -0- เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 385,621,154 เสียง ไม่นบัเป็นฐานเสียง 

 

วาระท่ี 7   วาระอืน่ ๆ 
 คุณภคัวฒัน์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ขณะน้ีทางบริษทัไดด้าํเนินการประชุมมาครบทุกวาระแลว้ หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถาม 

หรือขอ้เสนอแนะอ่ืนใด กข็อเชิญแสดงความคิดเห็นได ้ 
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คุณนิรันดร์ จิตประกอบ ผูถื้อหุน้ สอบถามขอ้มูลดงัน้ี 

Q: บริษทัฯ มีโครงการเก่ียวกบัรถยนตไ์ฟฟ้า และอะไหล่รถยนตไ์ฟฟ้าหรือไม่ 
A: คุณสมพงษ ์ช้ีแจง้วา่ เน่ืองจากเป็นคาํถามใกลเ้คียงกนั จึงขออนุญาตตอบรวมกบัคาํถามของคุณปรเมศฐ ์ในลาํดบัถดัไป 

Q: บริษทัฯ มีการใชร้ะบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์เพ่ือประหยดัพลงังานหรือไม่ 
A: คุณสมพงษ ์ช้ีแจงว่า บริษทัไดติ้ดตั้ง Solar roof ขนาด 1 เมกกะวตัตม์าประมาณ 2-3 ปีแลว้ และขณะน้ีอยูร่ะหว่างการศึกษาเพ่ือติดตั้ง

เพ่ิมเติม  

คุณปรเมศฐ ์พฤกษานานนท ์ผูถื้อหุน้ของบริษทั มีคาํถาม 5 ขอ้ ซ่ึงคุณสมพงษ ์ไดต้อบคาํถาม ดงัน้ี 
Q: จากการท่ีประเทศไทยมีการส่งเสริมการผลิตรถไฟฟ้า ทาํให้สายการผลิตในบริษทัรถอาจจะไม่เพียงพอ ไทยรุ่งฯ มีโอกาสอะไรบา้ง 

จากการเปล่ียนแปลงการผลิตรถแบบสันดาป (ICE)ไปเป็นรถไฟฟ้า (EV) และแต่ละโครงการมีความคืบหน้าอยา่งไร รวมถึงรถมินิ
บสัไฟฟ้าตน้แบบท่ีทาํใหป้ตท. ดว้ย 

A: เร่ืองน้ี เป็นเร่ืองท่ีบริษทัติดตามมาโดยตลอด และถือวา่เป็นผลดีต่อบริษทัฯ เน่ืองจากไทยรุ่งฯ เป็นบริษทัท่ีทาํธุรกิจยานยนตค์รบวงจร 
มีความสามารถออกแบบตัวถังและผลิตช้ินส่วนต่าง ๆ ประกอบข้ึนเป็นรถทั้ งคนัได้ ดังเช่นรถ Transformer ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ศกัยภาพของบริษทั ปัจจุบนัมีหลายบริษทัจะสนใจจะนาํรถ EV เขา้มาขายในเมืองไทย ซ่ึงส่งผลดีต่อธุรกิจช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์ซ่ึง
ทางไทยรุ่งฯ สามารถป้อนช้ินส่วนส่งให้กบัโรงงานผูผ้ลิตรถยนตท์ั้งเคร่ืองยนต ์ICE และรถ EV ได ้แต่ในส่วนของรถ EV ตอ้งการใช้
ช้ินส่วนนํ้ าหนักเบา เพ่ือให้ประหยดัพลังงาน และค่า CO2 ตํ่า ซ่ึงช้ินส่วนท่ีผลิตจากวสัดุท่ีมีนํ้ าหนักยิ่งเบา ราคาจะยิ่งสูง เช่น 
อลูมิเนียม จึงมกันิยมใช้ในรถสปอร์ตซ่ึงมีราคาสูงมาก แต่หากเป็นเหล็กท่ีมีความแข็งแรงสูง และราคาไม่แพงเท่าอลูมิเนียม เช่น 
เหลก็ High tensile ก็จะมีความเป็นไปไดม้ากข้ึน ซ่ึงอยูใ่นสโคปท่ีบริษทัฯ สามารถทาํได ้นอกจากน้ี หากเป็นรถจากค่ายจีน เช่น MG 
หรือ GWM กจ็ะใชช้ิ้นส่วนพลาสติก ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บงานจาก GWM บางส่วน และอยูร่ะหวา่งการเสนอราคาช้ินส่วนอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน  

นอกจากน้ี ยงัมีอีกหลายค่ายท่ีทยอยจะนาํรถมาขายในไทย ซ่ึงในช่วงแรกการตั้งโรงงานเองจะไม่คุม้ค่าต่อการลงทุนโดยเฉพาะ
ห้องพ่นสี ซ่ึงตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงเป็นพนัลา้น ดงันั้น บริษทัท่ีตอ้งการยา้ยฐานมาเมืองไทยเหล่าน้ีจะมองหาผูรั้บจา้งประกอบทั้งคนั 
หรือทาํตวัถงัและพน่สีให ้ซ่ึงไทยรุ่งฯ กจ็ะไดรั้บประโยชน์ในส่วนน้ี 

  ซ่ึงในปีน้ีแนวโนม้อุตสาหกรรมยานยนตมี์แนวโนม้ดีข้ึนมาก แต่อาจชะลอตวัเลก็นอ้ยจากปัญหาการขาดแคลนไมโครชิป และ
ผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยเูครน แต่แนวโนม้โดยรวมน่าจะดีข้ึนทั้งการขายในประเทศและส่งออก นอกจากน้ี งานจากลูกคา้กลุ่ม 
Industrial machinery ก็มีแนวโนม้ดีข้ึนมากเช่นกนั ทั้งจาก Komatsu, Kobelco และบริษทัร่วมทุน KTR ซ่ึงไดรั้บงานผลิตหัวเคบินรถ
ขดุตกัรุ่นใหม่ ส่งกลบัไปขายท่ีญ่ีปุ่น ซ่ึงญ่ีปุ่นพบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

  นอกจากน้ี บริษทัฯ ก็อยูร่ะหว่างการพฒันารถ EV ซ่ึงจะเนน้ไปท่ี niche market ซ่ึงมี volume ไม่มาก ผูผ้ลิตรายใหญ่ไม่สนใจท่ี
จะแข่งในตลาดน้ี เช่น รถ EV minibus ซ่ึงท่ีผ่านมาเราไดพ้ฒันารถตน้แบบร่วมกบักลุ่มปตท. แต่ปัจจุบนัอยูใ่นเฟสท่ีจะผลิตและขาย
จริงแลว้ ซ่ึงรุ่นใหม่ท่ีกาํลงัจะออกมา จะแตกต่างจากรถตน้แบบท่ีทาํร่วมกบัปตท. ทั้งน้ี เราจะ focus รถในกลุ่ม mass transit เช่นรถ
มินิบสั ซ่ึงสามารถใชต้วัถงัร่วมกนัได ้ไม่วา่เคร่ืองยนตจ์ะเป็น ICE หรือ EV เพ่ือใหเ้หมาะกบัการใชง้านของลูกคา้แต่ละกลุ่ม 

  ปัจจุบันบริษัทฯ  ร่วมกับพันธมิตรรายหน่ึง อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการเก่ียวกับรถ  EV light truck เพ่ือใช้ในธุรกิจ  
E-commerce หรือ Food truck ซ่ึงเร็ว ๆ น้ีจะไดมี้โอกาสทดสอบ และนาํเสนอรถออกสู่ตลาด  

  รวมถึงหากมี product & partner ท่ีดี และน่าสนใจ ก็มีโอกาสท่ีจะตั้งเป็นบริษทัร่วมทุน เพ่ือทาํธุรกิจ Importer หรือ Distributor 
กเ็ป็นเร่ืองท่ีเราไม่ไดม้องขา้มโอกาสต่าง ๆ เหล่าน้ี แต่ตอ้งเนน้การเลือกผลิตภณัฑท่ี์ดีจริงๆ  

  สาํหรับโอกาสกบักลุ่มปตท. กย็งัเป็นพนัธมิตรท่ีดีต่อกนั และมีโอกาสทาํธุรกิจอ่ืน ๆ ร่วมกนัในอนาคต 

Q: บริษทั ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง มีผลการดาํเนินงานเป็นอยา่งไรบา้ง และมีแนวโนม้ หรือ Focus ไปทางไหน 
A: หลงัจากบริษทัซ้ือกิจการ TTR มาบริหารเองเม่ือ 2 ปีก่อน ก็ทาํให้ผลขาดทุนลดลงมาก แต่เน่ืองจากผลกระทบจากโควิด และราคา

เหล็กท่ีสูงข้ึนมาก ค่าเงินบาทอ่อน ส่งผลให้ตน้ทุนสูงข้ึน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ อยู่ระหว่างการปรับ business model หาธุรกิจใหม่
เพ่ิม เพ่ือลดผลขาดทุนและกลบัมามีกาํไรตามท่ีเราคาดหวงัไว ้ 
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Q: เดิมไทยรุ่งฯ มีการส่งช้ินส่วนให้ GM แต่ภายหลงัจากบริษทั Great Wall Motor (GWM) เขา้มาซ้ือโรงงาน GM ทางไทยรุ่งฯ ไดส่้ง
ช้ินส่วนอะไรใหก้บั GWM หรือไม่ 

A: GWM ช่วงแรกเป็นการนาํเขา้ทั้งคนัจากจีน ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีนาํเขา้ แต่ในอนาคตคงจะผลิตในประเทศ ซ่ึงทางไทยรุ่งฯ ก็ไดรั้บ 
RFQ เพ่ือเสนอราคาทั้งงานแม่พิมพแ์ละช้ินส่วน ซ่ึงในอนาคต GWM คงไดเ้ป็นลูกคา้ของเรา 

Q: อะไรจะเป็น S-curve ขอไทยรุ่ง  
A: แน่นอนวา่คงเป็นงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง Value chain ในรถยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึงไดอ้ธิบายไปแลว้ในตอนตน้ 

Q: ธุรกิจกบั Biz Nex ทาํอะไรบา้ง และแนวโนม้เป็นอยา่งไร 
A: ปัจจุบนับริษทัฯ ผลิตช้ินส่วนและประกอบรถสามลอ้ไฟฟ้าให้กบับริษทั Biz Nex ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีร่วมทุนกบัหน่ึงในบริษทั Start up 

ของเครือบา้นปู ซ่ึงทาํธุรกิจเป็น platform ในลกัษณะของ last mile มี application ให้สามารถเรียกใชร้ถสามลอ้ไฟฟ้าไดซ่ึ้งเป็นท่ีนิยม
มาก ปีน้ีบริษทัฯ ไดรั้บ order ผลิตรถสามลอ้ไฟฟ้า 700 คนั และในอนาคต Biz Nex มีแผนท่ีจะต่อยอดขยายไปสู่ธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงไทยรุ่งฯ กจ็ะมีงานเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเราสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันารถใหเ้บาข้ึน ราคาถูกลง ว่ิงไดไ้กลข้ึน 

  

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นถามคาํถามเพิ่มเติมแลว้ คุณภคัวฒัน์ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี ท่ีให้การสนบัสนุน
บริษทัดว้ยดีเสมอมา เม่ือเลิกประชุมแลว้ผมขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านวางบตัรลงคะแนนทั้งหมดไวบ้นโต๊ะเพ่ือคืนให้บริษทั จากนั้นขอเชิญ
ท่านประธานฯ กล่าวปิดการประชุม 
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