
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง 

ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 
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วาระการประชุม 
วาระที่   1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2555 

วาระที่   2    พิจารณาและรับรองรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

วาระที่   3    พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

วาระที่   4    พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2555 

วาระที่   5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2556 

วาระที่   6    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วาระที่   7    พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2556 

วาระที่   8    พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วาระที่   9    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด  
 ทะเบียน 

วาระที่   10    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

วาระที่   11    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

วาระที่   12    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
   ทะเบียน 

วาระที่  13    พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)  
•   
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วาระที่ 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ประจ าปี 2555  

ซึ่งประชมุเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 

 
(ส ำนำรำยงำนกำรประชุมอยูใ่นหนังสือเชญิประชุมหน้ำ 14-21) 

3 



วาระที่ 2 

พิจารณาและรับรองรายงานของคณะกรรมการ 

เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท 

ในรอบปีที่ผ่านมา 
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2. ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

2.1   โครงสร้างของกลุ่มบรษิัท และลักษณะธุรกิจ  

2.2   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต ์

2.3   ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 

2.4   ความรบัผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

2.5   รางวัลที่ได้รับในปี 2555 
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โครงสร้างกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ 
Thai Rung Union Car Plc. 

“TRU” 
-R&D, Auto Assembly 

-Press Metal Parts, Plastic Parts, Auto Seat 

Thai Rung Tools and Dies Co. Ltd. 
“TRT”  

- Tooling (Dies/Jigs/CF) 

Thai Auto Conversion Co. Ltd. 
“TAC” (JV. with Toyota group) 

- Special Purpose Vehicles 

Thai Auto Pressparts Co. Ltd. 
“TAP” 

- Pressed Metal Parts 

Delta Thairung Co. Ltd. 
“DTC” (JV. with Delta Kogyo, Japan) 

- Seat & Seat Components 

Thai V.P. Auto Service Co. Ltd. 
“TVS”  

- After-sales Services & Spare Parts 

Thai Ultimate Car Co. Ltd. 
“TUC”  

- Automotive, consulting & admin. services 

Subsidiary Companies Associated Companies 

94% 

91% 

94% 

20% 

30% 

99.53% 

Delta-TR Co. Ltd., Associated company, 
was liquidated as at 6 March 2012. 
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• ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

• สร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดส าหรับ
การผลิต 

• ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก 

• รับจ้างท าสี และประกอบ 

• ผลิตเบาะรถยนต์ 

• จ าหน่ายอะไหล่และศูนย์บริการ         
หลังการขาย 

 

ลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ 
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• เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ครบวงจร 

• มีบ่อจุ่มสี EDP และห้องพ่นสีที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

• มีไลน์การผลิตที่ยืดหยุ่น สามารถรองรับความต้องการที่

หลากหลายของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

• เป็นผู้น าตลาดในการผลิตกระบะพื้นเรียบ (flat deck) 

• เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตรถใช้งานเฉพาะด้านต่าง ๆ 

Flat Deck 

MUV4/2 & Transformer 

จุดแข็งของบริษัท 
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การแบ่งกลุ่มธุรกิจหลัก (Business Unit) 

Special Purpose Vehicles  
& Service center 

 

Tooling & OEM Parts 
 

Contract Assembly     
& Painting 

56% 34% 3% 

รายได้ทั้งหมดประจ าปี 2012 
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2. ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

2.1   ลักษณะธุรกิจ และโครงสร้างของกลุม่บริษัท 

2.2   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต ์

2.3   ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 

2.4   ความรบัผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

2.5   รางวัลที่ได้รับในปี 2555  
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   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 2547-2558 (Forecast) 

ล้านคัน 

+65% 

-28% 

-11% 

   +68% 

+8% 
+8% 

+21% +6% 

+15% +3% 
+4% 

วิกฤตการทางการเงิน 
ใน USA. 

CAGR (2004-2008) 

ยอดการผลิต 10%, ในประเทศ NA., ส่งออก 25% 

 

CAGR (2012-2015F) 

ยอดการผลิต 8%, ในประเทศ NA., ส่งออก  8% 

(From Eco car) 

- 

ผลกระทบสึนามิ ญี่ปุ่นใน Q2  
และน้ าท่วมใหญ่ใน Q4 

ที่มา : ปี 2547-2556(F) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ปี 2557-2558 ประมาณการโดย TRU  
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จ านวนการผลิตรถยนต์ในประเทศ ปี 2555 เทียบกับ 2554 

คัน คัน 

2554  2555 

จ านวนการผลิตรถยนต์-สะสม จ านวนการผลิตรถยนต์-รายไตรมาส 
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

+6% 
+64% 

+40% 
+323% 

+68% 

12 



จ านวนการขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2555 เทียบกับ 2554 

คัน 

จ านวนการขายรถยนต-์สะสม จ านวนการขายรถยนต์-รายไตรมาส 
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

+17% 

+69% 

+65% 
+248% 

796,123 

1,436,335 +80% 

+42% 

+84% 

+82% 

คัน 
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จ านวนการส่งออกรถยนต์ส าเร็จรปู ปี 2555 เทียบกับ 2554 

คัน คัน 

2554  2555 
จ านวนการส่งออกรถยนต์-รายไตรมาส จ านวนการส่งออกรถยนต์-สะสม 

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

-6% +42% 

+19% +197% +40% 
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จ านวนการส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูปแยกตาม Brand  2555 
คัน 

407,796 

207,833 

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

51,249 

149,829 

79,243 66,971 

25,735 

82% 

16% 

2% 

57% 

100% 55% 

40% 

57% 

   34% 

77% 
99% 

1% 

37,895 

73% 

27% 

27% 

23% 

    9% 

16 % 
5% 
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การส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป ปี 2555 เทียบปี 2554  

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
Note :    - CBU = Complete y Built Up          

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
Note :    C&S AM = Central & South America 
               OCEANIA = Australia, New Zealand and Other 
               M/E = Middle East          

2555  =   1,026,671 units, +40% YoY  

2554   =  735,627  units 
แบ่งตามภูมิภาค 

ASIA 
+40% 

M/E 
+56% 

OCEANIA 
+45% 

C&S AM 
+44% 

EU  -1% 

AFRICA  +14% 

Toyota  
+62% 

Mitsubishi  
+44% 

Nissan + 27% 

Ford -14% 

Isuzu +44% 

Mazda -2%  

GM +44% 

Honda +94% 

แบ่งตามแบรนด ์
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2. ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

2.1   โครงสร้างของกลุ่มบรษิัท และลักษณะธุรกิจ  

2.2   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต ์

2.3   ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 

2.4   ความรบัผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

2.5   รางวัลที่ได้รับในปี 2555 
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สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท 
หน้า 1 ในรายงานประจ าป ี
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สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท (ต่อ) 
หน้า 1 ในรายงานประจ าป ี

(ROE) 

(ROA) 
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สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท 
2555:   รายได้ ของบริษัท ฯ เพิ่มข้ึน 67%  เนื่องจากการกระจายความเสีย่งลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง มาตราการกระตุ้น

เศรษฐกิจชองรัฐบาลที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ 

1. ผลิตอุปกรณ์ใช้ในการผลิตรถยนต์(Tooling/Jigs/CF) & OEM Parts ) ให้กับลูกค้า อาทิ GM, Nissan, Isuzu, Mitsubishi, Komatsu, Yanmar, Kawasaki, Triumph etc. 

2. รับจ้างประกอบรถยนต์ ให้กับลูกค้า อาทิ   Nissan, Isuzu truck, Flat deck, Komatsu, Kobelco, Yanmar, Vacuum ICL, etc.. 

3.  รายได้อ่ืนๆ เช่น ดอกเบ้ีย การขายเศษเหล็ก ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และ อ่ืนๆ 

2554 

2555 

+67% YoY 

-32% 

+68% 

+88% 

+35% 

90% 

83% 
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21 

ปี 2554 รายได้รวม 3,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +67 % จากปีก่อน ซึ่งเป็น
ผลจากกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงไปยังลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ 

90% 

สัดส่วนกลุ่มลูกค้าของงานแม่พิมพ์ ชิ้นส่วน และรับจ้าง 

(2554 = 77%) 

(2554 =17%) 
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สัดส่วนรายได้ และกลุ่มลูกค้า ปี 2555 
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ก าไรขั้นต้น/ ก าไรสุทธ ิ

+99% YoY 

ก าไรขั้นต้น 

2554   บริษัทฯ มอีัตราก าไรข้ันต้นและอัตราก าไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 99% และ 199% เนื่องจาก มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐบาล รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนตท์ี่มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก 

+199% YoY 

ก าไรสุทธิ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555  สินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มข้ึน 858 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มจากการลงทุนในโรงงาน
ใหม่ และการซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ์  เพื่อขยายก าลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยา่งตอ่เนื่อง 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 

+11% 
+12.69% 

% ROA = EBIT / Average total assets 

% ROE = Net profit attributable to equity holders of the company / Average major shareholders’ equity. 

 

อัตราส่วนทางการเงิน 
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24 24 

อัตราส่วนทางการเงิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 มีหนี้สินรวม เพิ่มข้ึน  410 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องจากปริมาณการซ้ือวัตถุดิบตามปริมาณการผลิตที่
เพิ่มข้ึน 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
( Current ratio)   

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

(D/E) 

-1.08 

+0.11 
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Future Outlook - Tooling & OEM Parts 
Tooling 
• ยกระดับเป็นผู้ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์และจ๊ิก ในระบบ Turn Key โดยร่วมกับพันธมิตร

จากต่างประเทศ เพื่อเข้าประมูลงานในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
• สร้างเครือขา่ยพันธมิตรภายในประเทศ เพื่อรองรับปริมาณงาน Project ใหม่ ๆ ที่ไดเ้ขา้มา 

เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตและรับงาน Turn Key จากต่างประเทศ 
• ลงทุนในเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่ม Capacity และ Technology สูงข้ึน ซึ่งจะเป็นการดึงดูดงาน

ผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้น 

OEM Parts 
• ขยายธุรกิจผลิตช้ินส่วนทั้งโลหะ และพลาสติก เพื่อรองรับปริมาณงานจากลูกค้ากลุ่มยานยนต์ 

และอื่น ๆ ที่ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยมากขึ้น 
• มุ่งเน้นงานชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ชิ้นงานที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ (2,000 ตัน) และ

งาน sub assembly parts เป็นต้น 
• เพิ่มก าลังการผลิตช้ินส่วนรองรับปริมาณงานของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยโรงงานชิ้นส่วนแห่งใหม่

ที่จังหวัดระยอง ได้เริ่มผลิตตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 ปี 2555 แล้ว 
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Future Outlook – Contract Assembly 

• ยกระดับไปสู่บริษัทฯ ที่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการรับจ้างประกอบรถ ทั้งแบบ Semi & 

Complete component, พ่นสีส าเรจ็ ไปจนถึงการรับจ้างประกอบรถทั้งคัน (Complete Car 

Assembler) ให้กับผู้ผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกหลายยี่ห้อ 

• ปรับปรุงห้องพ่นสีเพื่อยกระดับคุณภาพ และพัฒนาระบบการประกอบรถ ไปสู่

มาตรฐานสากลทีท่ันสมัยย่ิงขึ้น เพือ่รองรับปริมาณงานจากลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ซึง่มีแนวโน้มการ

เจริญเตบิโตที่ด ีเช่น ลูกค้ากลุ่มยานยนต์  เครื่องมืออุตสาหกรรม และเครื่องจักรกลการเกษตร 

ซึ่งผลิตขายทั้งในประเทศ และส่งออกทั่วโลก 

• บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาในการสร้างโรงงานใหม่ 

• เป็นผู้น าในการออกแบบและผลิตกระบะพื้นเรียบของรถปิกอัพ (Flat Deck) แบบครบวงจร 

ให้กับผู้ผลิตรถปิกอัพทุก Brand เพื่อส่งออกไปจ าหน่ายทั่วโลก 
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Future Outlook – Special Purpose Vehicles 

• พัฒนาธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ผลิตรถรุ่นพิเศษที่ใช้งานเฉพาะทางต่าง ๆ (Special Purpose Vehicle) 
บนพื้นฐานรถปิกอัพร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งเป็นรุน่ที่เจ้าของ Brand ไม่ผลิต (Niche market) 
เช่น  

• รถทางการทหาร (MUV4) ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมเีปา้หมายทั้งการขายในประเทศ และ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน และประเทศก าลังพัฒนา 

• รถหุ้มเกราะ รถกันกระสุน รถขนเงนิ ฯลฯ 

• ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในการท า R&D, Body design & engineering รับงานออกแบบรถ
ประเภทต่าง ๆ, รบัท ารถ Prototype, สรา้ง Die & Jig ให้ลูกค้า/พันธมิตร 

• หาพันธมิตรทางธุรกิจ ในการพัฒนารถประเภทต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อส่งออกไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบ CBU และ SKD โดยเฉพาะในแถบอาเซียน ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์
จากภาษี AFTA 
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2. ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษทั และลักษณะธุรกิจ 

2.2   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต ์

2.3   ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 

2.4   ความรบัผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

2.5   รางวัลที่ได้รับในปี 2555  

 

 

28 



ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
1. กิจกรรมดา้นการศึกษาและเยาวชน 

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานบริษทั ในวันไทยรุ่ง ทุกป ี
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
1. กิจกรรมดา้นการศึกษาและเยาวชน 

ชมรมค่ายอาสาพัฒนา ของกลุ่มบริษัท ไทย
รุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) โดยร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเติมเต็ม
สิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียนด้อย
โอกาสในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นโครงการที่มี
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี  
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2. กิจกรรมดา้นสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

มอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก
นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี  
มีฐานะยากจน 

มอบเครื่องติดตามการท างานของหัวใจ 
 แก่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
2. กิจกรรมดา้นสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ  
ณ บ้านพักคนชราบางแค  
 

มอบเงินสนับสนุนการสร้างหอผู้ป่วยพิเศษ 
ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต 
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2. กิจกรรมดา้นสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ไทยรุ่งฯ สานสัมพันธ์ 2555 จัดกิจกรรม 
“Walk Rally เพื่อช้างไทย” 
 

โครงการปลูกป่าชายเลนที่เขตบางขุนเทียน   
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในวโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  5 ธันวาคม มหาราช 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
3. กิจกรรมดา้นพุทธศาสนา 

 

 

เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสเปน็เจ้าภาพจัดกัณฑ์เทศมหาชาติ ร่วม กับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี  

34 



ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
3. กิจกรรมดา้นพุทธศาสนา (ต่อ)  

ผู้บริหาร และพนักงานร่วมตักบาตร นั่งสมาธิ 
ฟังเทศน์ ในวันขึ้นปีใหม่ทุกปี 

โครงการจิตสบาย กายเป็นสุข  

เพื่อให้พนักงาน และประชาชน
ภายนอก ได้ฝึกวิปัสสนา และรับฟัง

ธรรมเทศนาเป็นประจ า 

35 



ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
3. กิจกรรมดา้นพุทธศาสนา (ต่อ) 

 

 
มอบเงินและสิ่งของ เป็นเจ้าภาพเลี้ยง
อาหาร ให้กับส านักชี     อ.โพธาราม จ.
ราชบุรี เป็นประจ าทุกปี 

เป็นประธานจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจที่ 
โรงเจกวนอิม ธรรมสถาน หนองแขม 
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2. ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษทั และลักษณะธุรกิจ 

2.2   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต ์

2.3   ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 

2.4   ความรบัผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

2.5   รางวัลที่ได้รับในปี 2555  
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รางวัลที่ได้รับในปี 2555 

รางวัล “เชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น  
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 7 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2549 – 2555)”  38 



รางวัลที่ได้รับในปี 2555 

รับรางวัล “President Award” จากบริษัท บางกอก โคมัตสุ จ ากัด (BKC ) 39 



รางวัลที่ได้รับในปี 2555 
• ผลประเมินคณุภาพการจดัประชุมผู้ถือหุน้ ปี 2555 ในระดับ “ดีเยี่ยม”           

5 ปีติดต่อกัน จากส านักงานกลต. 

 

• ผลประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ในระดับ 
“ดีมาก” 4 ปีตดิต่อกัน จากกลต. ร่วมกับ IOD 
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วาระที่ 3 

พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุล  

และงบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปี 2555 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
(รายละเอียดงบการเงิน ใน Annual Report หนา้ 60-105) 
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วาระที่ 4 

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล  

ประจ าปี 2555 
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• บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรหลังหัก
ภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณา

จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทและ

บริษัทในเครือ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 

• ปี 2555 บริษัทมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 
555.79 ล้านบาท หรือก าไรต่อหุ้น 1.13 บาท 

 

            4. การจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2555 
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• ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจ าป ี2555 ในอัตรา 0.60 บาทต่อ
หุ้น คิดเป็น 53% ของก าไรสุทธิงบการเงินรวม ซึ่งเปน็ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท 

• บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมที่เสียภาษเีงนิได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถน าไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 30 

• บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 
2556 และรวมรวบรายช่ือผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 โดยวิธปีิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 

            4. การจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2555 (ต่อ) 
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วาระที่ 5 

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน   

ประจ าปี 2556 
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         ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เปน็ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 และก าหนด

ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,030,000. บาทต่อปี  

         ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ  ตั้งแตป่ ี2552  และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว   

5. การแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ปี 2556 
ขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรับอนุญาต จ านวน 5 ท่าน คือ 

ชื่อ-สกุล 
เลขทะเบียนผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 

จ านวนปีท่ีลงลายมือชื่อใน    
งบการเงินในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

(1) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล              เลขท่ี 3500 2 ปี (ปี 2552-2553) และ/หรือ 
(2) นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์     เลขท่ี 4917 -ไม่มี - และ/หรือ 
(3) นายบรรจง พิชญประสาธน์         เลขท่ี 7147 -ไม่มี - และ/หรือ 
(4) นายวิชัย รุจิตานนท์                      เลขท่ี 4054 -ไม่มี - และ/หรือ 
(5) นายเสถียร วงศ์สนันท์ เลขท่ี 3495 2 ปี (ปี 2554-2555)  
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วาระที่ 6 

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ 

ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
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6. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

•  ตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัทฯ ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง 
กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้
กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และกรรมการที่ออกจากต าแหน่ง
ไปนั้นอาจเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้  
 

•  บริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ครบก าหนดวาระในครั้งน้ีมี 3 ท่าน ดังนี้ 
1. คุณวุฒิชัย  เผอิญโชค กรรมการและกรรมการบริหาร 
2. คุณแก้วใจ  เผอิญโชค กรรมการและกรรมการบริหาร 
3. คุณกวี       วสุวัต  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
   ก าหนดค่าตอบแทน  
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6. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน 

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท แต่เนื่องจาก คุณกวี วสุวัต 

ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการ 

- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้

ถือหุ้นพิจารณาดังนี้ 

•      แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ คุณวุฒิชัย เผอิญโชค และคุณแก้วใจ   

 เผอิญโชค กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

•       แต่งต้ังคุณถาวร ชลัษเฐียร เป็นกรรมการบริษัท แทนคุณกวี วสุวัต  

 

โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
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(เอกสารประกอบการประชุมหน้า 22) 

กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

คุณวุฒิชัย    เผอิญโชค 
ต าแหน่ง : กรรมการ และกรรมการบริหาร 
•อายุ 43 ป ี

•คุณวุฒิการศึกษา :  
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมยานยนต์  มหาวิทยาลัยโคเวนทรี  

                  ประเทศอังกฤษ  

•ต าแหน่งปัจจุบัน : 
•กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร ์

•กรรมการและผู้บริหาร บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ จ านวน 10 แห่ง  
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กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า 23) 

คุณแก้วใจ       เผอิญโชค 
ต าแหน่ง :  กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร   
• อายุ 48 ป ี
• คุณวุฒิการศึกษา :  
 Bachelor Degree in Financial Administration 
 University of New England, Australia  
•ต าแหน่งปัจจุบัน : 

• กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร ์ 

• กรรมการและผู้บริหาร บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ จ านวน 12 
แห่ง  
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คุณถาวร ชลัษเฐียร 
ต าแหน่ง : กรรมการบริษัท (แทนคุณกวี วสุวัต)   
 อายุ 60 ปี 
 คุณวุฒิการศึกษา : 

      ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล 

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ 
 ต าแหน่งปัจจุบัน : 

 ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายบริหาร บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 กรรมการบริหาร และรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

 กรรมการหน่วยงานราชการ และเอกชนต่าง ๆ อีก 15 แห่ง 
 

 
 

กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 (เอกสารประกอบการประชุมหน้า 24) 
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วาระที่ 7 

พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2556 
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7. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2556  
• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันแล้ว จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556   ดังนี้ 

หมายเหต ุ1)  การจ่ายค่าตอบแทนประจ าปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้  
 พิจารณา และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2557) 
                2)   เบี้ยประชุมวาระพิเศษ ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย ที่จัดเป็นวาระ
 พิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจ าไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แกก่รรมการผู้จัดการใหญล่งมา 
 และไม่รวมถึงการมีมติเวียน 

ปี 2556     ปี 2555 
น าเสนอ จ่ายจริง 

คา่ตอบแทนประจ าป ี 6,000,000 4,000,000 บาท/ปี 
ค่าตอบแทนรายเดอืน-ประธานกรรมการ 
ค่าตอบแทนรายเดอืน-กรรมการ ทา่นละ 
ค่าตอบแทนรายเดือน-ประธานกรรมการตรวจสอบ 

20,000 
15,000 
20,000 

15,000 
10,000 
20,000 

บาท/เดือน 
บาท/เดือน 
บาท/เดือน 

ค่าเบี้ยประชุมประจ าไตรมาส ท่านละ 20,000 15,000 บาท/ครั้งที่เขา้ประชุม 
คา่เบี้ยประชมุ วาระพิเศษ ท่านละ 15,000 10,000 บาท/ครั้งที่เขา้ประชุม 

 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 เปน็รายบุคคล สามารถดูได้จาก Annual Report หน้า 34  
 วาระนี้มีกรรมการซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิออกเสียงจ านวน 346,255,462  หุ้น 54 



วาระที่ 8 

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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8. พิจารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัท 

•  เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อรองรับการ

แปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการเสนอขายใบส าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัท

และบริษัทย่อย (ESOP Warrant) เมื่อป ี2546 คงเหลือเป็นจ านวน 23,407,000 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุลงเมื่อปี 2551 แล้ว 

•  ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 
524,996,497 บาท เป็น 501,589,497 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยัง

มิได้จ าหน่ายออกจ านวน 23,407,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

•  วาระนี้จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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9. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  

• เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 8 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน 

“ ข้อ 4 
     ทุนจดทะเบียน จ านวน  501,589,497  บาท (ห้าร้อยหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) 
     แบ่งออกเป็น                  501,589,497  หุ้น   (ห้าร้อยหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) 
     มูลค่าหุ้นละ                             1  บาท  (หนึ่งบาท) 
     โดยแยกเป็น  : 
 หุ้นสามัญ           501,589,497  หุ้น  (ห้าร้อยหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ์             -                 หุ้น  (        -       ) ” 
 

• วาระนี้จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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10.  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

• ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการ เพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ซึ่ง
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ได้ 
• วัตถปุระสงค์ของ :  

• เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทจดทะเบียนในการระดมทุนในจ านวนไม่มาก ในเวลาที่รวดเร็ว  
• เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา  
• ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุน้เพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนทุกครั้งที่ต้องการระดมทุน 

• ประโยชน์ของการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป : 

บริษัท ผู้ถือหุ้น 

เพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็ว ในการระดมทุนทันต่อ
ภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมท่ีผันผวนตลอดเวลา  

บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนทันต่อความต้องการและ
สภาวการณ์ที่เหมาะสม สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น 

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานได้ถึง 4-10 
สัปดาห์ เนื่องจากไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ 

ได้รับความคุ้มครองย่างเพียงพอ เนื่องจากมีเกณฑ์
ก าหนดเงื่อนไขการเพิ่มทุน General Mandate 

เพิ่มทางเลือกในการลงทุน สามารถประมาณการ Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ้น
ภายใน 1 ปี   58 
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เงื่อนไขการเพิ่มทุนแบบ General Mandate 
 

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน(Right Offering) 

NON-RO  
ประชาชนทั่วไป
(Public Offering) 

บุคคลใน
วงจ ากัด(Private 

Placement) 

จ านวนหุ้น 
จ านวนหุ้นเพิ่มทุนไม่เกินสัดส่วนของทุนช าระ
แล้ว ณ วันที่ Board มีมติเสนอวาระเพิ่มทุน 
General Mandate  ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ไม่เกิน 30% 
(150,476,849 หุ้น) 

ไม่เกิน  20% 
(100,307,899 หุ้น) 

ไม่เกิน  10% 
(50,158,950หุ้น) 

 
 

รวมท้ังหมดไม่เกิน 30% ( 150,476,849 หุ้น ) 
 

 และ Non- RO  รวมไม่เกิน  20% ( 100,347,899)หุ้น 
ราคาเสนอขาย ไม่ก าหนด ไม่เข้าข่ายราคาต่ า( ตามเกณฑ์ 

ก.ล.ต) 

ระยะเวลาจัดสรร 
ถึงวันที่บริษัทจัดประชมุAGM คร้ังถดัไป หรือวันที่กฎหมายก าหนดให้จัด

ประชุม AGM  แล้วแตว่ันใดจะมาถงึก่อน 
ประเภทหลักทรัพย์  หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ  

TSR ( Transferable Subscription ใบ
แสดงสิทธิในการซื้อหุน้เพิ่มทุนที่โอน

สิทธิได้) 

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 



หมายเหตุ ：ทั้งนี้ทุนช าระแล้วในส่วนท่ีเพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ซึ่งเปน็
จ านวนเท่ากับ 150,476,849 หุ้น   
กระทรวงพาณชิย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุน ตามประเภทการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
กลุ่ม  ดังนั้น 
- วันที่ขออนุมัติเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ยังมิได้ก าหนดการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งอย่างชัดเจน จึงต้องขออนุมัติกรอบการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ไว้ท่ี Maximum ก่อน ซึ่ง
รวมแล้วคือจ านวน 300,953,698 หุ้น (60% ของทุนช าระแล้ว) 
- บริษัทฯ สามารถเรียกช าระหุ้นเพิ่มทุนได้สูงสุดไม่เกิน 150,476,849 หุ้น (30% ของทุนช าระแล้ว) 
และกรณีจัดสรรให้ Non-RO จะเรียกช าระหุ้นเพิ่มทุนได้สูงสุดไม่เกิน 100,317,899 หุ้น (20% ของทุน
ช าระแล้ว) ส่วนที่เหลือบริษัทฯ จะต้องท าการลดทุนในภายหลัง 
- อ้างอิง ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 
2554  
 
 

เงื่อนไขการเพิ่มทุนแบบ General Mandate 
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• ขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 

Mandate)  

• จากเดิม 501,589,497 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 802,543,195 บาท  

• โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 300,953,698  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

• ทั้งนี้ทุนช าระแล้วในส่วนท่ีเพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ซึ่งเป็นจ านวนเท่ากับ 

150,476,849 หุ้น 
• และขอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็นและสมควรที่
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจด
ทะเบียนเปน็หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• วาระนี้จะต้องได้รบัมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

10.  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
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11. พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป 

•  สืบเนื่องจากวาระที่ 10 เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ ท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 300,953,698 หุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบอ านาจทั่วไป ตามเกณฑ์ท่ีประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปดิเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ 
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ก าหนด  

• รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้ 
      (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 150,476,849 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีแต่ละคนถืออยู่ (ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน) 

      (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 100,317,899 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (ไม่
เกินร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน)   

         (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 50,158,950 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (ไม่
เกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน) 
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11. พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (ต่อ) 

• ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มี
อ านาจ ดังนี้ 

• พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอ
ขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้  
• การก าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาท่ีเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  
• โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแตว่ันใดจะถึงก่อน 

 
• อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ (3) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนท่ีเพิ่มต้องไม่
เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 
150,476,849 หุ้น  
     และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนท่ัวไป (2) หรือบุคคลในวงจ ากัด (3) 
ทุนช าระแล้วในส่วนท่ีเพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้
เพิ่มทุน ซึ่งเปน็จ านวนไม่เกิน 100,317,899 หุ้น  
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11. พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (ต่อ) 

• ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีหุ้นท่ีซื้อคืน (Treasury Stock) คงเหลืออยู่เป็นจ านวน 9,216,700 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.84 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวผ่านการขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทจะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) หลังจากที่บริษัทฯ จบขั้นตอนการจ าหน่ายหุ้นท่ีซื้อคืนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 
• วาระนี้จะต้องได้รบัมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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12. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
                  ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

• เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 10 จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ ข้อ 4 
      ทุนจดทะเบียน จ านวน 802,543,195   บาท  (แปดร้อยสองล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท) 
        แบ่งออกเป็น            802,543,195   หุ้น   (แปดร้อยสองล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าหุ้น) 
       มูลค่าหุ้นละ          1   บาท  (หนึ่งบาท) 
            โดยแยกเป็น  : 
 หุ้นสามัญ             802,543,195   หุ้น   (แปดร้อยสองล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ      -         หุ้น   (        -       ) ” 
 

• วาระนี้จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 13 

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  (ถ้าม)ี 
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Thank you for your attention 
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