
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 

การประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2557 

วนัองัคารที่ 29 เมษายน 2557 

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง 

ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 



วาระการประชุม 
วาระที่ 1      พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่  22 เมษายน 2556  

วาระที่   2    รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  

วาระที่   3    พจิารณารับรองและอนุมัตงิบการเงนิ ส าหรับปี 2556 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  

วาระที่   4    พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วาระที่   5    พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกับการลด                              
 ทุนจดทะเบียน  

วาระที่   6    พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2556  

วาระที่   7    พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท  

วาระที่   8    พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิม่ 

  ทุนจดทะเบียน 

วาระที่   9    พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท 

วาระที่   10    พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2557 

วาระที่   11    พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วาระที่   12    พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 

วาระที่  13    พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี)  



วาระที ่1 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น  

ประจ าปี 2556  

ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่22 เมษายน 2556 

 
(ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้ำ 14-25) 
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วาระที ่2 

รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 

ในรอบปีที่ผ่านมา 
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2. ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

2.1   โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลกัษณะธุรกจิ  

2.2   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2.3   ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 

2.4   ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

2.5   รางวลัที่ได้รับในปี 2556 
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โครงสร้างกลุ่มบริษทัไทยรุ่งฯ 
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% 

Kyowa Thairung Co. Ltd.  
“KTR” (JV. with Kyowa Sangyo, Japan) 

- Parts & Cabin of Industrial Machinery and etc. 

* Under process of company registration 

49% 

Trex Thairung Co. Ltd. * 
“TTR” (JV. with TREX group (JP) & Mitsiam) 

- Produce bodies for various kinds of trucks 

40% 
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• ออกแบบ วจิัยและพฒันาผลติภัณฑ์ 

• สร้างแม่พมิพ์และอุปกรณ์จับยดึส าหรับ
การผลติ 

• ผลติช้ินส่วนโลหะและพลาสติก 

• รับจ้างท าสี และประกอบ 

• ผลติเบาะรถยนต์ 

• จ าหน่ายอะไหล่และศูนย์บริการ         
หลงัการขาย 

 

ลกัษณะธุรกจิของกลุ่มบริษทัไทยรุ่งฯ 

5 



• เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ครบวงจร 

• มบ่ีอจุ่มสี EDP และห้องพ่นสีทีม่คุีณภาพมาตรฐานสากล 

• มไีลน์การผลติทีย่ดืหยุ่น สามารถรองรับความต้องการที่

หลากหลายของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

• เป็นผู้น าตลาดในการผลติกระบะพืน้เรียบ (flat deck) 

• เป็นผู้เช่ียวชาญในการผลติรถใช้งานเฉพาะด้านต่าง ๆ 

Flat Deck 

MUV4/2 & Transformer 

จุดแขง็ของบริษทั 
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2. ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

2.1   ลกัษณะธุรกจิ และโครงสร้างของกลุ่มบริษัท 

2.2   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2.3   ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 

2.4   ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

2.5   รางวลัที่ได้รับในปี 2556  
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Top 10 World Vehicle Production  2556 

Million Units 

Source : The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers ( OCIA ) 

Passenger cars: motor vehicles with at least four wheels, used for the transport of passenger and comprising no more than eight seats in addition to the driver's seat 

Commercial vehicles include light commercial vehicles, heavy trucks, coaches and buses.  
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Thailand move from 
no. 10 in last year to 
no. 9 in this year. 
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Source : - 2547-2557 (F) The Federation of Thai Industries,  

                - 2558 forecasted by TRU, Estimate Domestic 45%, Export 55% 

+65% 

-28% 

-11% 

   +68% 

+8% 
+8% 

+21% +6% 

+0.1% 
-5% 

+7% 

Hamburger 
crisis 

- 

Japanese tsunami in Q2 
and Thai floods in Q4 

First car tax scheme 

   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 2547-2558 (Forecast) 
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จ านวนการผลติรถยนต์ในประเทศ ปี 2556 เทียบกบั 2555 
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จ านวนการผลติรถยนต์-สะสม จ านวนการผลติรถยนต์-รายไตรมาส 
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

+44% +10% -11% -28% +0.14% 
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จ านวนการขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2556 เทียบกบั 2555 
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ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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จ านวนการส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป ปี 2556 เทียบกบั 2555 
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จ านวนการส่งออกรถยนต์-รายไตรมาส จ านวนการส่งออกรถยนต์-สะสม 

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

+30% +7% +8% -1% 

+10% 
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จ านวนการส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูปแยกตาม Brand ปี 2556 
คนั 

430,929 

ทีม่า : สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 241,921 

134,982 

57,377 

70,277 

37,078 

80% 

16% 

48% 

47% 
45% 

40% 

ISUZU

6%

HONDA

5%

MAZDA

3%

GM

2%
SUZUKI

1%

FORD

9%
NISSAN

12% MITSUBISHI

22%

TOYOTA

40%

15% 

19% 

5% 
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Source : - The Federation of Thai Industries  
Note :    - CBU = Complete y Built Up          
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Source : - The Federation of Thai Industries  
Note :    C&S AM = Central & South America 
               OCEANIA = Australia, New Zealand and Other 
               M/E = Middle East          

2556 = 1,128,152 คนั, +10% YoY  

2555 = 1,026,671 คนั 
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407,796 430,929

207,833 241,921

149,829 134,982

79 243
102,236

66,971
70,277

37,895
37,078

25,735
43,208

51,249 57,377

10,024

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

  1   1 

40%

20%

15%

38%

21%

12%

2%

6%
4%

8%

5%

3%
4%

6%

10%

5%

1%

AFRICA  +38% 

Toyota    +6% 

Mitsubishi  +16% 

Nissan   -10% 

Ford      +75% 

   Isuzu    +5% 

 Mazda  -2% 

     GM        +68%  
  Honda   +12% 
  Suzuki   +100% 

การส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป ปี 2556 เทยีบปี 2555 
แบ่งตามภูมภิาค แบ่งตามแบรนด์ 
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2. ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

2.1   โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลกัษณะธุรกจิ  

2.2   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2.3   ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 

2.4   ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

2.5   รางวลัที่ได้รับในปี 2556 
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สรุปผลการด าเนินงานของบริษทั 
หน้า 5 ในรายงานประจ าปี 
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สรุปผลการด าเนินงานของบริษทั (ต่อ) 
หน้า 5 ในรายงานประจ าปี 

(ROE) 

(ROA) 
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สัดส่วนรายได้แยกตาม Business Units 

   รายได้อ่ืนๆ เช่น ดอกเบีย้ การขายเศษเหล็ก ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และ อ่ืนๆ 

2,101 2,046

1,280
985

119

108

281

237

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

          

อื่น ๆ  ขายร ยน  และศ นย บริการ 

รับจ้าง ระกอบและ ่นส ี แม่ ิม  และชิน้ส่วน 

แม่ มิ  
และชิน้ส่วน
            

รับจ้าง
 ระกอบ
และ ่นสี  
         

ขายร ยน  
และ

ศ นย บริการ
          

อื่น ๆ        
   

รายได้รวม  

3,781 ล้านบาท 
-11% YoY 

-9% 

-23% 

-3% 

-16% 

รายได้รวม  

3,375 ล้านบาท 

ล้านบาท 2556 

2555 

แม่ ิม  
และ

ชิน้ส่วน  
          

รับจ้าง
 ระกอบ
และ ่นสี  
          

ขายร ยน  
และ

ศ นย บริการ
          

อื่น ๆ        
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สัดส่วนกลุ่มลูกค้าของงานแม่พมิพ์  ช้ินส่วน   

รับจ้างประกอบและพ่นสี 
 

ปี 2556 รายได้รวม 3,375 ล้านบาท ลดลง 11% จากปีก่อน 
เน่ืองจากการชะลอตวัลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 

แม่ ิม  และ
ชิน้ส่วน  
         

รับจ้าง
 ระกอบและ
 ่นสี       

   

ขายร ยน  
และ

ศ นย บริการ  
       

อื่นๆ       
  

ยานยน  
    

เ ร่ืองจักร
อุ สาหกรรม

    

มอเ อร 
ไ ด 
   

อื่นๆ
   

90% (2555 = 85%) 

(2555 =10%) 

สัดส่วนรายได้ และกลุ่มลูกค้า ปี 2556 

20 

../truoed_phasuk/Desktop/Company presentations/Customers/Excavators/KOMATSU/KOMATSU.pptx
../truoed_phasuk/Desktop/Company presentations/Customers/Excavators/KOBELCO/KOBELCO.pptx
../truoed_phasuk/Desktop/Company presentations/customers/Motocycle/KAWASAKI/KAWASAKI.pptx
../truoed_phasuk/Desktop/Company presentations/customers/Motocycle/TRIUMPH/TRIUMPH.pptx
../truoed_phasuk/Desktop/Company presentations/customers/Automobile/FORD/FORD.pptx


ก าไรขั้นต้น / ก าไรสุทธิ 
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ล้านบาท -24% YoY 

ก าไรขั้นต้น 

ปี 2556  บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นต้น ลดลง 24% และอตัราก าไรสุทธิ  ลดลง 36% เน่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชะลอตวัลง 
และ Product Mixed ของบริษทัที่เปลีย่นแปลงไปจากปีก่อน 
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ล้านบาท 

-36% YoY 

ก าไรสุทธิ 
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ROA และ ROE ลดลงประมาณ 8% เน่ืองจากก าไรสุทธิลดลง 36% ประกอบกบัมีการลงทุนซ้ือที่ดนิโรงงานใหม่ และซ้ือ
เคร่ืองจกัรเพิม่ขึน้ประมาณ 400 ล้านบาท เพือ่ขยายก าลงัการผลติและเพิม่ประสิทธิภาพการผลติอย่างต่อเน่ือง 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 

-8.71% -8.34% 

% ROA = EBIT / Average total assets 

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

 

อตัราส่วนทางการเงิน 
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อตัราส่วนทางการเงิน 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2555 มหีนีสิ้นรวม เพิม่ขึน้  410 ล้านบาท  เมือ่เทยีบกบัปี 2554 เน่ืองจากปริมาณการซ้ือวตัถุดิบตามปริมาณการผลติที่
เพิม่ขึน้ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
( Current ratio)   

 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

(D/E) 

+0.24 -0.10 
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Future Outlook - Tooling & OEM Parts 
Tooling 
• ยกระดบัเป็นผู้ออกแบบและผลติแม่พมิพ์และจ๊ิก ในระบบ Turn Key โดยร่วมกับพนัธมิตร

จากต่างประเทศ เพือ่เข้าประมูลงานในต่างประเทศเพิม่ขึน้ 
• สร้างเครือข่ายพนัธมิตรภายในประเทศ เพือ่รองรับปริมาณงาน Project ใหม่ ๆ ที่ได้เข้ามา 

เพือ่เพิม่ก าลงัการผลติและรับงาน Turn Key จากต่างประเทศ 
• ลงทุนในเคร่ืองจักรใหม่เพือ่เพิม่ Capacity และ Technology สูงขึน้ ซ่ึงจะเป็นการดงึดูดงาน

ผลติช้ินส่วนให้กบับริษัทเพิม่มากขึน้ 

OEM Parts 
• ขยายธุรกจิผลติช้ินส่วนทั้งโลหะ และพลาสติก เพือ่รองรับปริมาณงานจากลูกค้ากลุ่มยานยนต์ 

และอื่น ๆ ที่ย้ายฐานการผลติมายงัประเทศไทยมากขึน้ 
• มุ่งเน้นงานช้ินส่วนท่ีมีมูลค่าเพิม่สูง เช่น ช้ินงานท่ีใช้เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ (2,000 ตัน) และ

งาน sub assembly parts เป็นต้น 
• เพิม่ก าลงัการผลติช้ินส่วนรองรับปริมาณงานของลูกค้าทีเ่พิม่ขึน้ ทั้งที่โรงงานช้ินส่วนแห่ง

ใหม่ท่ีจังหวดัระยอง และท่ีไทยรุ่งฯ 
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Future Outlook – Contract Assembly & Painting 

• ยกระดบัไปสู่บริษัทฯ ที่เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการรับจ้างประกอบรถ ทั้งแบบ Semi & 

Complete component, พ่นสีส าเร็จ ไปจนถึงการรับจ้างประกอบรถทั้งคนั (Complete Car 

Assembler) ให้กบัผู้ผลติรถยนต์เพือ่การส่งออกหลายยีห้่อ 

• ปรับปรุงห้องพ่นสีเพือ่ยกระดบัคุณภาพ และพฒันาระบบการประกอบรถ ไปสู่

มาตรฐานสากลที่ทันสมัยยิง่ขึน้ เพือ่รองรับปริมาณงานจากลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงมีแนวโน้มการ

เจริญเติบโตที่ด ีเช่น ลูกค้ากลุ่มยานยนต์  เคร่ืองมืออุตสาหกรรม และเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

ซ่ึงผลติขายทั้งในประเทศ และส่งออกทั่วโลก 

• เป็นผู้น าในการออกแบบและผลติกระบะพืน้เรียบของรถปิกอพั (Flat Deck) แบบครบวงจร 

ให้กบัผู้ผลติรถปิกอพัทุก Brand เพือ่ส่งออกไปจ าหน่ายทั่วโลก 
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Future Outlook – Special Purpose Vehicles 

• พฒันาธุรกจิไปสู่การเป็นผู้ผลติรถรุ่นพเิศษที่ใช้งานเฉพาะทางต่าง ๆ (Special Purpose Vehicle) 
บนพืน้ฐานรถปิกอพัร่วมกบัผู้ผลติรถยนต์ ซ่ึงเป็นรุ่นที่เจ้าของ Brand ไม่ผลติ (Niche market) 
เช่น รถทางการทหาร (MUV4) ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายท้ังการขายในประเทศ และ
ส่งออกไปยงัต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน และประเทศก าลงัพฒันา 

• ขยายช่องทางการจ าหน่ายรถ TR Transformer โดยในปี 2556 ได้แต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายไป
แล้ว 8 แห่งที่จังหวดัเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา พษิณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี ระยอง และ
มแีผนจะแต่ตั้งตัวแทนในภาคใต้อกี 2 แห่ง คอืทีจ่ังหวดัสุราษฎร์ธานี และภูเกต็ รวมทั้งส้ินเป็น 10 แห่ง
ทัว่ประเทศ 

• ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในการท า R&D, Body design & engineering รับงานออกแบบรถ
ประเภทต่าง ๆ, รับท ารถ Prototype, สร้าง Die & Jig ให้ลูกค้า/พนัธมิตร 

• หาพันธมิตรทางธุรกิจ ในการพัฒนารถประเภทต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อส่งออกไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบ CBU และ SKD โดยเฉพาะในแถบอาเซียน ซ่ึงจะได้สิทธิประโยชน์
จากภาษี AFTA 26 



การจัดตั้งบริษทัร่วมทุนใหม่ 2 แห่ง 

1. บริษทั เคยีววะ ไทยรุ่ง จ ากดั 

2. บริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง จ ากดั 
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พธีิลงนามสัญญาร่วมทุน จัดตั้งบริษัท Kyowa Thairung (“KTR”)  

Mr. Mitsuhisa Shinsen, President of Kyowa Sangyo และนายสมพงษ์ เผอญิโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์  
ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนจัดตั้งบริษทัร่วมทุนแห่งใหม่ เพือ่ผลติช้ินส่วนและประกอบตัวถังห้องโดยสารรถอตุสาหกรรมหนัก 

เมือ่วนัที ่6 กมุภาพนัธ์ 2557 ณ บมจ. ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ 
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ข้อมูลบริษทั Kyowa Sangyo  

 

 ก่อตั้ง พ.ศ. 2517 

 ทุนจดทะเบียน 28 ล้านบาท 

 จ านวนพนักงาน 250 คน 

 สถานที่ตั้งโรงงาน อยู่ในประเทศญีปุ่่น  

      และมี Trading company ในประเทศจนี  

 

 ผลติภณัฑ์  : Cabin , R&D, Assy, EDP Painting 

 ลูกค้าหลกั  : Komatsu, Kobelco, Hitachi,      

                       Kawasaki, Kato, Kubota, Yanmar 

 

ข้อมูลบริษทั Kyowa Sango 
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- Products 
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 ช่ือบริษทั : บริษทั เคยีววะ ไทยรุ่ง จ ากดั (Kyowa Thairung Co., Ltd.) (“KTR”) 
 วตัถุประสงค์ 

เพ่ือขยายฐานธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรม Industrial Machinery, รถขดุตกั, รถเคร่ืองจกัรก่อสร้าง, รถเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร
, รถแทรกเตอร์ทางการเกษตร เพ่ิมข้ึน ทั้งการขายในประเทศไทยและส่งออกไปยงัต่างประเทศ 

 

 ก าหนดการ : 
        - กลางปี 2556 เร่ิมน าเขา้ CKD part จากญ่ีปุ่น มาประกอบ ท าสี และ Trim ท่ี TRU 
        -  ในอนาคตจะลงทุนสร้างโรงงานใหม่ในประเทศไทย เม่ือมียอดขายในระดบัท่ีเหมาะสม 
 

  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
• ขยายฐานธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรม Industrial Machinery, รถขดุตกั, รถเคร่ืองจกัรก่อสร้าง, รถเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร, 
รถแทรกเตอร์ทางการเกษตร เพ่ิมข้ึน ทั้งการขายในประเทศไทยและส่งออกไปยงัต่างประเทศ 

• เพ่ิมพนัธมิตร เพ่ือรับงานท่ีหลากหลายมากข้ึน จากลูกคา้รายใหม่ทั้งในและต่างประเทศ 
• เพ่ิมความรู้ดา้นการวิจยัพฒันา และระบบการท างานแบบญ่ีปุ่น เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการผลิตสินคา้  Model ใหม่ ใหแ้ข่งขนัได้
ในตลาดระดบัสากล 

• สนบัสนุนใหบ้ริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) มีงานเพ่ิมข้ึน 

บริษัท Kyowa Thairung (“KTR”) 
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ตัวอย่างผลติภัณฑ์ของบริษัท KTR 

Cabin related parts 

Cabin 
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ดร.ปราณ ีเผอญิโชค ประธานกรรมการ- บมจ. ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์, Mr. Takaaki Fudetani, CEO บริษทั KYOKUTO KAIHATSU KOGYO,  
Mr. Ryuichiro Nishikawa, President บริษทั NIPPON TREX, Mr. Shingo Sato, President บริษทั MITSIAM INTERNATIONAL, LIMITED  
พร้อมด้วยนายสมพงษ์ เผอญิโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนจัดตั้งบริษทัร่วมทุนแห่งใหม่ เพือ่ผลติ

ตัวถังรถบรรทุกขนาดใหญ่ เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2557 ณ บมจ. ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ 
 

พธีิลงนามสัญญาร่วมทุน  จัดตั้งบริษัท Trex Thairung (“TTR”)  
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ข้อมูลผู้ร่วมทุน 
ผู้น าด้านการผลติตัวถังรถบรรทุกแบบอเนกประสงค์ในญีปุ่่น เช่น รถดัม๊ รถผสมคอนกรีต 
(concrete mixer) และ concrete pump ฯลฯ ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่
ญีปุ่่น และเป็นบริษทัแม่ของ TREX 

ผู้น าด้านการผลติรถบรรทุกแบบตู้ปีกนก, หางเทรเลอร์, รถบรรทุกผงซีเมนต์ (Bulk trailer) 
ของประเทศญีปุ่่น 

บริษทัย่อยของบริษทัมติซุยฯ ซ่ึงเป็นบริษทัเทรดดิง้รายใหญ่จากประเทศญีปุ่่น มหีลากหลาย
ธุรกจิในประเทศไทย (และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทัฮีโน่มอเตอร์สแมนูแฟคเจอร่ิง) ซ่ึง 
MITSIAM จะเข้ามาช่วยในเร่ืองของการขายและการตลาดด้วย  

MITSIAM 
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 ช่ือบริษทั : บริษทั เทร็ก ไทยรุ่ง จ ากดั (Trex Thairung Co., Ltd.) (“TTR”) 
 วตัถุประสงค์ :  

เพ่ือขยายฐานธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมตวัถงัรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ ทั้งการขายในประเทศไทยและส่งออกไปยงัต่างประเทศ 
 ประเภทธุรกจิ :    

ผลิตและจ าหน่าย ช้ินส่วนและตวัถงัรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ อาทิ ตูบ้รรทุกแบบ 10 ประตู ตูบ้รรทุกแบบปีกนก กระบะบรรทุก
ดัม๊ กระบะบรรทุกดัม๊พ่วง รถโม่ปูน เป็นตน้ ตลอดจนใหบ้ริการหลงัการขาย 

 เงนิลงทุนของโครงการ : ประมาณ 500-600 ลา้นบาท 
 ก าหนดการโครงการ : 

• กลางปี 2557 เร่ิมก่อสร้างโรงงาน ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี จ.ระยอง 
• ตน้ปี 2558     เร่ิมการผลิต  

  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 
• ขยายฐานธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมตวัถงัรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ ซ่ึงมีแนวโนม้เจริญเติบโตท่ีดี ทั้งการขายในประเทศไทย

และส่งออกไปยงัต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
• เพ่ิมพนัธมิตร เพ่ือรับงานท่ีหลากหลายมากข้ึน จากลูกคา้รายใหม่ทั้งในและต่างประเทศ และเพ่ิมลู่ทางในการขยายธุรกิจท่ี

ต่อเน่ืองออกไปอีก 
• เพ่ิมความรู้ดา้นการวิจยัพฒันา และระบบการท างานแบบญ่ีปุ่น เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการผลิตสินคา้ใหม่ ใหแ้ข่งขนัไดใ้นตลาด

ระดบัสากล 

บริษัท Trex Thairung (“TTR”) 
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ตัวอย่างผลติภัณฑ์ของบริษทั TTR 
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2. ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลกัษณะธุรกจิ 

2.2   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2.3   ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 

2.4   ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

2.5   รางวลัที่ได้รับในปี 2556  
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ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
1. การดูแลชุมชนและสังคม 
ทมีชุมชนสัมพนัธ์ จัดกจิกรรมและเยีย่มเยยีนชุมชนอย่างสม า่เสมอ เพือ่สร้างความสัมพนัธ์ทีด่รีะหว่างกนั 

กจิกรรมบริจาคกล่องนมท าหลงัคาสีเขยีว โดยให้ชาวบ้านน ากล่องนมมาแลกไข่ไก่  



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
1. การดูแลชุมชนและสังคม 
ทมีชุมชนสัมพนัธ์ จัดกจิกรรมและเยีย่มเยยีนชุมชนอย่างสม า่เสมอ เพือ่สร้างความสัมพนัธ์ทีด่รีะหว่างกนั 

ปรับปรุงภูมิทัศน์พืน้ที่ชุมชนบริเวณใกล้เคยีงกบับริษทัฯ 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
1. การดูแลชุมชนและสังคม 

พนักงานกลุ่มบริษทัไทยรุ่ง และบริษทัคู่ค้าต่าง ๆ ร่วมกนัจดัทอดผ้าป่าสามัคคสีมทบทุนจดัซ้ืออุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเป็น เช่น เคร่ือง
ฟอกไต เคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลอืดด า เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และเคร่ืองเลเซอร์รักษาดวงตา รวมมูลค่า 
2.55 ล้านบาท มอบให้แก่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวศัีกดิ์ฯ โรงพยาบาลราชพพิฒัน์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรติ 
 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

ในปี 2556 ได้มอบทุนการศึกษาจ านวน 850,000 บาทแก่เยาวชน และบุตรพนักงานบริษทัฯ  ซ่ึงเป็นกจิกรรมที่ท าเป็น
ประจ าทุกปี นอกจากนีย้งัได้สนับสนุนงบประมาณเพือ่ท ากจิกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กบัองค์กรต่าง ๆ  ทั้ง
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรเพือ่การกศุลต่าง ๆ รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 2.44 ล้านบาท 

2. สนับสนุนการศึกษาให้กบัเยาวชน 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
3. กจิกรรมส่งเสริมการท าความดี 

โครงการไทยรุ่งรักบ้านเกดิ 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
3. กจิกรรมส่งเสริมการท าความดี 

โครงการไทยรุ่งรักบ้านเกดิ 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
3. กจิกรรมส่งเสริมการท าความดี 

โครงการไทยรุ่งรักบ้านเกดิ 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
3. กจิกรรมส่งเสริมการท าความดี 

โครงการค่ายอาสาพฒันา ส่งเสริมให้พนักงานบ าเพญ็ประโยชน์ให้กบัสาธารณะต่าง ๆ 

บริจาคเงนิเพือ่จดัซ้ือเคร่ืองป่ันไฟฟ้าพลงังานน า้ โต๊ะอาหาร และอุปกรณ์การเรียน ให้กบัโรงเรียนบ้านแม่อมก ิอ.ท่าสองยาง จ.ตาก 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
3. กจิกรรมส่งเสริมการท าความดี 

โครงการค่ายอาสาพฒันา ส่งเสริมให้พนักงานบ าเพญ็ประโยชน์ให้กบัสาธารณะต่าง ๆ 

ท าโป่งเทยีมให้สัตว์ป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา จ.ระยอง 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
3. กจิกรรมส่งเสริมการท าความดี 

โครงการค่ายอาสาพฒันา ส่งเสริมให้พนักงานบ าเพญ็ประโยชน์ให้กบัสาธารณะต่าง ๆ 

บริจาคเงนิ และพฒันาสนามเดก็เล่น ให้กบัศูนย์พฒันาเดก็เลก็ จ.เชียงใหม่  



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
3. กจิกรรมส่งเสริมการท าความดี 

โครงการธรรมะสวสัด ี 
เพือ่ให้พนักงานได้รับฟังการบรรยายธรรมะ และ

สามารถน าข้อคดิไปรับใช้ในชีวติประจ าวนั 

โครงการไทยรุ่งแบ่งปัน  
เพือ่ปลูกฝังค่านิยมในการเสียสละ และแบ่งปัน เช่น 
รวบรวมกล่องเคร่ืองดืม่ น าไปมอบให้ศูนย์รีไซเคลิฯ  
รวบรวมปฏิทินเก่าและกระดาษ A4 ใช้แล้ว มอบให้

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
3. กจิกรรมส่งเสริมการท าความดี 

โครงการท าดเีพือ่พ่อ 
เช่น ให้พนักงานร่วมกนัท าความสะอาดพืน้ที่
สาธารณะรอบ ๆ บริษทั ในวนัพ่อแห่งชาต ิ 



4. การสืบสานประเพณ ีและวฒันธรรม 
ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

พนักงานบริษทั ร่วมกบัชุมชนใกล้เคยีง
จัดกจิกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา
อย่างต่อเน่ือง เช่น ถวายเทยีนพรรษา  



2. ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลกัษณะธุรกจิ 

2.2   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2.3   ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 

2.4   ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

2.5   รางวลัที่ได้รับในปี 2556  
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รางวลัที่ได้รับในปี 2556 

รางวลั “เชิดชูเกยีรตสิถานประกอบกจิการดเีด่น  
ด้านแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดกิารแรงงาน 8 ปีติดต่อกนั (พ.ศ. 2549 – 2556)”  



รางวลัที่ได้รับในปี 2556 

รางวลั SET Awards 2013 ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลด าเนินงานยอดเยีย่ม 



รางวลัที่ได้รับในปี 2556 
• ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556 ในระดับ “ดีเยีย่ม”           

6 ปีติดต่อกนั จากส านักงานกลต. 

• ผลประเมินการก ากบัดูแลกจิการบริษัทจดทะเบียน ปี 2556 ในระดับ 
“ดีมาก” 5 ปีติดต่อกนั จากกลต. ร่วมกบั IOD 

• เกยีรติบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่
บริษัทผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โรงงาน ด้านความปลอดภัยประจ าปี 2555  

• เกยีรติบัตรจากกรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน ทีบ่ริษัทผ่าน
มาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
ประจ าปี 2556 

 

 

 

 



วาระที ่3 

 

พจิารณารับรองและอนุมตังิบการเงนิ ส าหรับ 

ปี 2556 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556  
(รายละเอยีดงบการเงิน ใน Annual Report หน้า 77-125) 
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วาระที ่4 

 

พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียน 

ของบริษัท  



•  เน่ืองจากบริษัทมหุ้ีนสามญัจดทะเบียนทีบ่ริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรไว้เพือ่รองรับ
การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 300,953,698 หุ้น มูล

ค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท แต่บริษัทฯ ยงัไม่มคีวามจ าเป็นจะเพิม่ทุนในระยะเวลา

อนัใกล้นี ้ 

• ขอเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียน จากเดมิ 
793,326,495 บาท เป็น 492,372,797 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัทีไ่ด้จดทะเบียนไว้แล้ว 

แต่ยงัมไิด้จ าหน่ายออกจ านวน 300,953,698 หุ้น 

• วาระนีจ้ะต้องได้รับมตจิากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมสิีทธิออกเสียง 

 

 4. พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  
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วาระที ่5 

พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุน

จดทะเบียน  



5. พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน  

 •เพือ่ให้สอดคล้องกบัวาระที ่4 จึงขอเสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิ
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. โดยให้ยกเลกิข้อความเดมิ และให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน 

“ ข้อ 4 
  ทุนจดทะเบียน จ านวน   492,372,797  บาท (ส่ีร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) 
  แบ่งออกเป็น        492,372,797  หุ้น  (ส่ีร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ      1  บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกเป็น  : 
              หุ้นสามัญ       492,372,797  หุ้น  (ส่ีร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพนัเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) 
              หุ้นบุริมสิทธิ                 -           หุ้น  (        -       )” 
 

•วาระนีจ้ะต้องได้รับมตจิากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมสิีทธิออกเสียง 
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วาระที ่6 

 

พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2556  



6. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2556  
• บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรหลงัหัก

ภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรกต็าม การพจิารณา
จ่ายเงนิปันผลดงักล่าว จะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสด และภาระการลงทุนของบริษัทและ
บริษัทในเครือ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต 

 

• ปี 2556 บริษัทมกี าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 353.70 
ล้านบาท หรือก าไรต่อหุ้น 0.72 บาท 
 • ขอเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาจ่ายเงนิปันผล  ประจ าปี 2556  ในอตัรา 0.40 บาท

ต่อหุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดและหุ้นสามญั  ดงันี ้
• จ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัรา 0.20 บาทต่อหุ้น หรือคดิเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 

98,474,559.40 บาท 
• จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวนไม่เกนิ 98,474,559 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัรา 5 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ิน
ไม่เกนิ 98,474,559.40 บาท คดิเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้น ให้
จ่ายปันผลเป็นตัวเงนิแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท 
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6. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2556  

 โดยเงินปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรสะสมส่วนทีย่งัไม่ได้จัดสรรแบ่งเป็น 3 ส่วน คอื 
• เงนิปันผลจ านวน 0.07 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 30  

ซ่ึงผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดติภาษีคนืได้เท่ากบั 30/70 
• เงนิปันผล จ านวน 0.05 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 25 

ซ่ึงผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดติภาษีคนืได้เท่ากบั 25/75 
• เงนิปันผล จ านวน 0.28 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 23 

ซ่ึงผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดติภาษีคนืได้เท่ากบั 23/77 

บริษัทฯ จะก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิได้รับเงนิปันผลในวนัที ่ 12 พฤษภาคม 2557 
(Record Date) และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที ่ 14 พฤษภาคม 
2557 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัที ่26 พฤษภาคม 2557  
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วาระที ่7 

พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียน 

ของบริษัท 



7. พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั 

•   สืบเน่ืองจากวาระที ่6 จึงขอเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาเพิม่ทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 98,474,559 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปัน
ผลรายละเอยีดตามวาระที ่6 ข้างต้น 
 
•  วาระนีจ้ะต้องได้รับมตจิากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมสิีทธิออกเสียง 
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วาระที่ 8 

พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบั 

การเพิม่ทุนจดทะเบียน  



8. พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
                  ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

• เพือ่ให้สอดคล้องกบัวาระที ่7 จึงขอเสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิ
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ยกเลกิข้อความเดมิ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
แทน 

    
 “ ข้อ 4 
    ทุนจดทะเบียน จ านวน     590,847,356   บาท  (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนส่ีหมื่นเจ็ดพนัสามร้อยห้าสิบหกบาท) 
    แบ่งออกเป็น              590,847,356    หุ้น   (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนส่ีหมื่นเจ็ดพนัสามร้อยห้าสิบหกหุ้น) 
    มูลค่าหุ้นละ                                         1   บาท  (หน่ึงบาท) 
    โดยแยกเป็น  : 
                 หุ้นสามัญ               590,847,356   หุ้น   (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนส่ีหมื่นเจ็ดพนัสามร้อยห้าสิบหกหุ้น) 
                 หุ้นบุริมสิทธิ      -           หุ้น   (        -       )” 
 

• วาระนีจ้ะต้องได้รับมตจิากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมสิีทธิออกเสียง 
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วาระที ่9 
 

 

พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ของบริษัท  



        9. พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั 

• สืบเน่ืองจากวาระที ่7 เมือ่ผู้ถือหุ้นมมีตใิห้บริษัทฯ ท าการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท
จ านวน 98,474,559 หุ้นแล้ว  

• ขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน จ านวน 98,474,559 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอตัรา 5 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หุ้นปันผล กรณีมเีศษหุ้น ให้จ่ายปันผล
เป็นตวัเงนิแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปัน
ผลรายละเอยีดตามวาระที ่6 ข้างต้น 

 • ทั้งนี ้   ขอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ   
บุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มอี านาจพจิารณารายละเอยีด และ
เงือ่นไขอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
รวมทั้งลงนามในเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิม่ทุนเข้าจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอี านาจในการ
ด าเนินการอืน่ใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดังกล่าว 
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วาระที ่10 
  

 

พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
ประจ าปี 2557  



         ผู้สอบบญัชีจากบริษทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2557 และก าหนด

ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีภายในวงเงนิไม่เกนิ 1,133,000. บาทต่อปี  
         ทั้งนีผู้้สอบบญัชีจากบริษทัดงักล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยของ
บริษทัฯ  ตั้งแต่ปี 2552  และผู้สอบบญัชีทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่มคีวามสัมพนัธ์ และ/หรือ มส่ีวนได้เสียกบั
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดงักล่าว   

10. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ปี 2557 
ขอเสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีรับอนุญาต จ านวน 4 ท่าน คอื 

ช่ือ-สกลุ 

เลขทะเบียนผู้สอบ 
บัญชีรับอนุญาต 

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือใน    
 งบการเงนิในรอบ 5 ปี 

ที่ผ่านมา 

(1) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ              เลขที่ 3500 3 ปี (ปี 2552-2553, 2556) และ/หรือ 

(2) นายวชัิย รุจติานนท์                      เลขที่ 4054 -ไม่มี - และ/หรือ 

(3) นายเสถยีร วงศ์สนันท์ เลขที่ 3495 2 ปี (ปี 2554-2555) และ/หรือ 

(4) นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ เลขที่ 5946   -ไม่มี - 
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วาระที ่11 
 

 

พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ  



11. พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

•  ตามข้อบังคบัข้อ 18 ของบริษัทฯ ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง 
กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนทีใ่กล้เคียงทีสุ่ดกบัหน่ึงในสาม โดยให้
กรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่ง
ไปน้ันอาจเลอืกเข้ารับต าแหน่งอกีกไ็ด้  
 

•  บริษัทฯ มกีรรมการ 9 ท่าน ซ่ึงกรรมการทีค่รบก าหนดวาระในคร้ังนีม้ี 3 ท่าน ดงันี ้
1. คุณสมพงษ์      เผอญิโชค       กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่                               
         และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. คุณสมเกยีรต ิ  น่ิมระว ี       กรรมการอสิระ , กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, 
         กรรมการบริหารความเส่ียง, และกรรมการสรรหาและ 
         ก าหนดค่าตอบแทน 
3. คุณสุเวทย์       ธีรวชิรกลุ          กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
         และกรรมการบริหารความเส่ียง 
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11. พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

• เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มคุีณสมบัตคิรบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็นผู้ความรู้ความสามารถ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัท  

• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอ
ให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอกีวาระหนึ่ง 

• โดยขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงันี ้
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(เอกสารประกอบการประชุมหน้า 26) 

กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
คุณสมพงษ์    เผอญิโชค   
ต าแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่  
                  และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

• อายุ 53 ปี 

• คุณวุฒิการศึกษา :  
 ปริญญาโท  สาขาวศิวอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเคโอ  ประเทศญีปุ่่น   

• ต าแหน่งปัจจุบนั : 
 กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง – บมจ. ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ 
 กรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกีย่วข้อง จ านวน 14 แห่ง  

• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ :  
         เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 10 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 3 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 3 คร้ัง 
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กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า 26) 

คุณสมเกยีรต ิ   น่ิมระว ี   
ต าแหน่ง :   กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล,          
 กรรมการบริหารความเส่ียง, และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
• อายุ 62  ปี 
• คุณวุฒิการศึกษา :  
 ปริญญาตรี คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

• ต าแหน่งปัจจุบนั : 
 กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล, กรรมการบริหารความเส่ียง     
 และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน – บมจ. ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ 
      กรรมการผู้จัดการ – กลุ่มบริษทัแดน-ไทยฯ จ านวน 3 บริษัท  

• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : 
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 10 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 3 คร้ัง จากการประชุม 3 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทน 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง 
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คุณสุเวทย์    ธีรวชิรกลุ  
• ต าแหน่ง : กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

       และกรรมการบริหารความเส่ียง   
 อายุ 54 ปี 
 คุณวุฒิการศึกษา : 

      ปริญญาโท Wagner College, NY New York, U.S.A.  

• ต าแหน่งปัจจุบนั : 

      กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเส่ียง – บมจ. ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์           
กรรมการ บริษัทอืน่ ๆ อกี 6 แห่ง 

• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : 

      เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 10 คร้ัง 

      เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 3 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง 

     เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง  
 
 

กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 (เอกสารประกอบการประชุมหน้า 27) 54 



วาระที ่12 
 

 

พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ประจ าปี 2557 

 



12. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557  
• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั ได้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการให้
เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที่ความรับผดิชอบ และเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนของอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัแล้ว 
จึงขอเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557   ดังนี ้

       หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจ าปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น 
     ผู้พจิารณา และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมตัิ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2558) 
 2)   เบีย้ประชุมวาระพเิศษ ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย  
 ทีจ่ัดเป็นวาระพเิศษ นอกเหนือจากการประชุมประจ าไตรมาส ทั้งนีไ้ม่รวมถึงผู้ทีเ่ป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา  

ปี 2557     ปี 2556 
น าเสนอ ได้รับอนุมัติ 

ค่าตอบแทนประจ าปี 5,000,000 6,000,000 บาท/ปี  (ปี 2556 จ่ายจริง 3 ล้านบาท) 
ค่าตอบแทนรายเดือน-ประธานกรรมการ 
ค่าตอบแทนรายเดอืน-ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนรายเดือน-กรรมการ ท่านละ 

20,000 
20,000 
15,000 

20,000 
20,000 
15,000 

บาท/เดือน 
บาท/เดือน 
บาท/เดือน 

ค่าเบีย้ประชุมประจ าไตรมาส ท่านละ 20,000 20,000 บาท/คร้ังที่เข้าประชุม 
ค่าเบีย้ประชุม วาระพเิศษ ท่านละ 15,000 15,000 บาท/คร้ังที่เข้าประชุม 

 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จาก Annual Report หน้า 47  
 ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 ให้เร่ิมมีผลตั้งแต่เดอืนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป 

 วาระนีม้ีกรรมการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิออกเสียงจ านวน 346,255,462   หุ้น 
55 



วาระที ่13 

พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ  (ถ้าม)ี 
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Thank you for your attention 


