
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 

การประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 

วนัองัคารที่ 28 เมษายน 2558 

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง 

ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 



วาระการประชุม 
วาระที่ 1      พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่  29 เมษายน 2557  

วาระที่   2    รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  

วาระที่   3    พจิารณารับรองและอนุมัตงิบการเงนิ ส าหรับปี 2557 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  

วาระที่   4    พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2557 

วาระที่   5    พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2558 

วาระที่   6    พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วาระที่   7    พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 

วาระที่   8   พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของ   
บริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015) 

วาระที่   9   พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย (ESOP 2015) 

วาระที่  10  พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท 

วาระที่  11  พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท 

วาระที่  12  พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี)  



วาระที ่1 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น  

ประจ าปี 2557  

ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2557 

 
(ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้ำ 14-22) 
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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 2557 

2.4   ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
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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. 

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 
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• เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ครบวงจร 

• มบ่ีอจุ่มสี EDP และห้องพ่นสีทีม่คุีณภาพมาตรฐานสากล 

• มไีลน์การผลติทีย่ดืหยุ่น สามารถรองรับความต้องการที่

หลากหลายของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

• เป็นผู้น าตลาดในการผลติกระบะพืน้เรียบ (flat deck) 

• เป็นผู้เช่ียวชาญในการผลติรถใช้งานเฉพาะด้านต่าง ๆ 

Flat Deck 

MUV4/2 & Transformer 

จุดแขง็ของบริษทั 
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การแบ่งกลุ่มธุรกจิหลกั (Business Unit) 

Special Purpose Vehicles  
& Service center 

Tooling & OEM Parts 
 

Contract Assembly     
& Painting 

59% 28% 5% 

% ของรายได้รวม ปี 2557 
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2. ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

2.1   ลกัษณะธุรกจิ และโครงสร้างของกลุ่มบริษัท 

2.2   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2.3   ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 

2.4   ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
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ล้านคนั 

Source : - 2547-2558 (F) The Federation of Thai Industries  

+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 2557 เทียบกบั 2556 

72
1,5

09
 

61
9,4

50
 

58
9,2

99
 

52
6,7

99
 

51
7,4

92
 

43
4,6

13
 

45
6,4

35
 

47
1,4

67
 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

Q1 Q2 Q3 Q4

2,457,057

1,880,007

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2556 2557
คนั คนั 

2556  2557  

จ านวนการผลติรถยนต์-สะสม จ านวนการผลติรถยนต์-รายไตรมาส 
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

-28% -30% -23% -11% 
-23% 
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จ านวนการขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2557 เทียบกบั 2556 
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308,180

115,997
65,557
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74,155

23,612 31,349
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1Ton Pickup

จ านวนการส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูปแยกตาม Brand ปี 2557 
คนั 

425,730 

269,731 

ทีม่า : สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

93,458 84,411 

52,565 

113,223 

43,599 

TOYOTA

38%

MITSUBISHI

24%FORD

10%

NISSAN

8%

SUZUKI

1%

MAZDA

4%
GM

3%
HONDA

5%

ISUZU

7%

34,873 

10,380 
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430,929 425,730

241,921 269,731
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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          

2557 = 1,128,102 คนั 
2556 = 1,128,152 คนั 

ASIA     -9% 

M/E      +1% 

OCEANIA -7% 

C&S AM  -17% 

EU          +21% 

AFRICA  -8% 

Toyota  -1% 

Mitsubishi  +12% 

Nissan   -31% 

Ford      +11% 

   Isuzu    +20% 

 Mazda  +18% 

     GM        -19%  

  Honda   -8% 

  Suzuki   +4% 

North AM +100% 

(New market) 

การส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป ปี 2557 เทยีบปี 2556 

แบ่งตามภูมภิาค แบ่งตามแบรนด์ 



2. ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

2.1   โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลกัษณะธุรกจิ  

2.2   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2.3   ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 

2.4   ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
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สรุปผลการด าเนินงานของบริษทั 
หน้า 6 ในรายงานประจ าปี 
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สัดส่วนรายได้แยกตาม Business Units 

   รายได้อื่นๆ เช่น ดอกเบีย้ การขายเศษเหล็ก ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และ อื่นๆ 

2,046

1,448

985

679

108

127

237

195

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

          

อ่ืน ๆ ขายรถยนต์และศูนย์บริการ
รับจ้างประกอบและพ่นสี แม่พิมพ์และช้ินส่วน

แม่ ิม  
และ

ชิน้ส่วน  
          รับจ้าง

 ระกอบ
และ ่นสี  
         

ขายร ยน  
และ

ศ นย บริการ
          

อ่ืน ๆ        
   

รายได้รวม  

3,375 ล้านบาท 

-27% YoY 

+18% 

-31% 

-29% 

-18% 

รายได้รวม  

2,450 ล้านบาท 

ล้านบาท 2557 

2556 

แม่ ิม  
และ

ชิน้ส่วน  
          

รับจ้าง
 ระกอบ
และ ่นสี  
         

ขายร ยน  
และ

ศ นย บริการ
          

อื่น ๆ        
   

18 

90% 

87% 



สัดส่วนกลุ่มลูกค้าของงานแม่พมิพ์  ช้ินส่วน   
รับจ้างประกอบและพ่นสี 

 

ปี 2557 รายได้รวม 2,450 ล้านบาท ลดลง 27% 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
   

87% (2556 = 83%) 
(2556 =11%) 

สัดส่วนรายได้ และกลุ่มลูกค้า ปี 2557 
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-47% YoY 508
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ล้านบาท 

-57% YoY 

ก าไรขั้นต้น / ก าไรสุทธิ 

ก าไรขั้นต้น 

ปี 2557  บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นต้น ลดลง 47% และอตัราก าไรสุทธิ  ลดลง 57% เน่ืองจากรายได้ที่ลดลง ในทิศทางเดยีวกบั
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชะลอตวั 
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ล้านบาท 

ก าไรสุทธิ 
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ROA ลดลง 6.3% เน่ืองจากก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ีลดลง 
58% ประกอบกบัมีการลงทุนในบริษทัร่วมทุนใหม่ 2 แห่ง 
และซ้ือเคร่ืองจกัรเพิม่ขึน้ รวมประมาณ 400 ล้านบาท 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 

-6.3% 

-6.75% 

% ROA = EBIT / Average total assets 

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

 

อตัราส่วนทางการเงิน 
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ROE ลดลง 6.75% เน่ืองจากก าไรสุทธิลดลง 57% และมี
การเพิม่ทุนเพือ่จ่ายเป็นหุ้นปันผล ประมาณ 100 ล้านบาท          
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อตัราส่วนทางการเงิน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2557 บริษทัฯ ยงัคงมีสถานะทางการเงนิที่แขง็แกร่ง มีสภาพคล่องสูง  และมีหนีสิ้นในระดบัที่ต า่มาก เมื่อเทียบ
กบัส่วนของผู้ถอืหุ้น 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
( Current ratio)   

 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

(D/E) 

+0.3 -0.02 

22 



Future Outlook  
Tooling 
• ลงทุนในเคร่ืองจักรใหม่เพือ่เพิม่ Capacity และ Technology สูงขึน้ ซ่ึงจะเป็นการดงึดูดงาน

ผลติช้ินส่วนให้กบับริษัทเพิม่มากขึน้ 
• หาลูกค้ารายใหม่เพิม่ขึน้ เช่น Volvo Truck, UD Truck, มหินทรา (อนิเดยี) 

OEM Parts 
• มุ่งเน้นงานช้ินส่วนท่ีมีมูลค่าเพิม่สูง เช่น ช้ินงานท่ีใช้เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ (2,000 ตัน) และ

งาน sub assembly parts เป็นต้น 
• เพิม่ประสิทธิภาพเคร่ืองจักร ด้วยการติดตั้งระบบ Automation เพือ่รองรับปริมาณงานของ

ลูกค้า ท้ังโรงงาน TAP ท่ีจังหวดัระยอง และท่ีไทยรุ่งฯ 
Contract Assembly & Painting 
• เป็นผู้น าในการออกแบบและผลติกระบะพืน้เรียบของรถปิกอพั 
       (Flat Deck) แบบครบวงจร ให้กบัผู้ผลติรถปิกอพัทุก Brand  
       เพือ่ส่งออกไปจ าหน่ายทั่วโลก 
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Future Outlook 

• ขยายธุรกจิไปยงักลุ่ม Industrial Machinery โดยเป็นผู้ผลติตั้งแต่แม่พมิพ์ ช้ินส่วน จนถึงการ

ประกอบเป็นห้องโดยสาร (Complete cabin)  

– เดอืนเมษายน 2557 บริษัทฯ และบริษัท เคยีววะ ซังเคยีว (ประเทศญ่ีปุ่น) ได้จัดตั้งบริษัท

ร่วมทุนใหม่ ช่ือ “บริษัท เคยีววะ ไทยรุ่ง” (KTR)  

– KTR หาลูกค้า และส่งมาผลติ/ประกอบ ที่โรงงานไทยรุ่งฯ เพือ่ส่งไปขายทั้งในไทยและ

ต่างประเทศ 

– ปัจจุบัน KTR ได้รับงานประกอบ เคบินรุ่นใหม่ของ Komatsu และอยู่ระหว่างการขยาย

ฐานลูกค้าในอาเซียน และยุโรป 
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• ขยายธุรกจิไปยงักลุ่ม รถบรรทุกประเภทต่าง ๆ เพือ่รองรับการขยายตัวของระบบคมนาคม 

สาธารณูปโภค และโลจิสติกส์ เมื่อเปิด AEC ในปลายปี 2558 นี ้

– ในเดอืนพฤษภาคม 2557 บริษัทฯ และพนัธมิตรอกี 3 บริษัท (Nippon Trex & Kyokuto 

ประเทศญ่ีปุ่น และบริษัท มิตรสยาม อนิเตอร์เนช่ันแนล) ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ช่ือ 

“บริษัท เทร็ก ไทยรุ่ง” (TTR) ด้วยทุนจดทะเบียน 550 ล้าน  

– ประกอบธุรกจิต่อตัวถังรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ อาทิ รถดัม๊ รถตู้บรรทุก รถหางลากเทรเลอร์ 

รถบรรทุกผสมคอนกรีต รถบรรทุกห้องเยน็ ฯลฯ ตลอดจนให้บริการหลงัการขาย  

– ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้จ.ระยอง พืน้ที่ 53 ไร่ แผนการก่อสร้างโรงงาน 

จะแล้วเสร็จในเดอืนเม.ย. 58, ติดตั้งเคร่ืองจักรในไตรมาส 2 และเร่ิมทดลองผลิตในไตรมาส 

3/2558 นี ้

 

Future Outlook 
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Special Purpose Vehicles 

• พฒันาธุรกจิไปสู่การเป็นผู้ผลติรถรุ่นพเิศษที่ใช้งานเฉพาะทางต่าง ๆ (Special Purpose Vehicle) 
บนพืน้ฐานรถปิกอพัร่วมกบัผู้ผลติรถยนต์ ซ่ึงเป็นรุ่นที่เจ้าของ Brand ไม่ผลติ (Niche market) 
เช่น รถทางการทหาร (MUV4), รถกู้ภัย, รถขนเงนิ, รถพยาบาล โดยมีเป้าหมายทั้งการขายใน
ประเทศ และส่งออกไปยงัต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน และประเทศก าลงัพฒันา 

• ขยายช่องทางการจ าหน่ายรถ TR Transformer โดยการเปิดโชว์รูม 2 แห่ง ที่ถนนเพชรเกษม และ
วภิาวด ี รวมถึงการแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายในต่างจังหวัดอกี 10 แห่งทั่วประเทศ 

• พฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ “Transformer Max” รถตรวจการณ์อเนกประสงค์ 7-11 ท่ีน่ัง หลงัคาสูง ซ่ึง
เปิดตัวในงาน Bangkok International Motor Show ที่ผ่านมา 

Future Outlook  
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2. ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

2.1 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลกัษณะธุรกจิ 

2.2   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2.3   ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 

2.4   ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
1. การดูแลชุมชนและสังคม 

การสนับสนุนบตัรชมคอนเสิร์ตดนตรี Classic ระดบัโลกให้กบันักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เยาวชนในพืน้ที่
เขตหนองแขม  และเขตบางแค เพือ่เป็นการส่งเสริมพฒันาการความคดิสร้างสรรค์ จินตนาการ พฒันา
อารมณ์ ของเยาวชนให้มคีวามอ่อนโยนและมคีวามสุขจากการรับชมดนตรี มูลค่าบตัรกว่า 50,000 บาท 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

บริษทัและบริษทัในกลุ่มไทยรุ่งฯ มอบทุนการศึกษาส าหรับเยาวชนในเขตพืน้ทีห่นองแขม และเขตบาง
แค รวมทั้ง บุตรข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม และสถานีต ารวจนครบาลเพชรเกษม 

จ านวน 305 ทุน รวมเป็นเงนิ 610,000 บาท   

2. สนับสนุนการศึกษาให้กบัเยาวชน 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

ในปี 2557 บริษทัได้มอบทุนการศึกษาให้กบับุตรพนักงานรวมทั้งส้ิน 92 ทุน เป็นเงนิ 323,000 บาท 

2. สนับสนุนการศึกษาให้กบัเยาวชน 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
3. กจิกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์ รวมมูลค่าทั้งส้ิน 820,862 บาท 

กจิกรรมช่วยเหลอืสังคม “ไทยรุ่งร่วมใจ  ปันน า้ใจ
ให้น้อง” โดยการบริจาคตุ๊กตา ของใช้ส าหรับเดก็ 
ให้กบัสถานสงเคราะห์ บ้านเดก็อ่อนปากเกร็ด 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
4. กจิกรรมส่งเสริมการท าความดี 

โครงการค่ายอาสาพฒันา ส่งเสริมให้พนักงานบ าเพญ็ประโยชน์ให้กบัสาธารณะต่าง ๆ เช่น 
• มอบของบริจาค และสร้างสนามกฬีาของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยอจีนี สาขาห้วยโป่งน า้ อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

เลีย้งอาหารกลางวนั และร่วมบริจาคส่ิงของ ณ โรงเรียน
บ้านทับเบิกร่วมใจ สาขานาสะอุ้ง อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 

มอบเคร่ืองเล่น โรงเรียนกะปง อ.กะปง. จ.พงังา 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

บริจาคเงนิให้มูลนิธิโรงพยาบาลหลวงพ่อทวศัีกดิ์ฯ 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

ปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรติ์ อุทยานแห่งชาตแิก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
4. กจิกรรมส่งเสริมการท าความดี 

โครงการท าดเีพือ่พ่อ 
เช่น ให้พนักงานร่วมกนัท าความสะอาดพืน้ทีส่าธารณะรอบ ๆ บริษทั ในวนัพ่อแห่งชาติ  



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
4. กจิกรรมส่งเสริมการท าความดี 

พนักงานร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ปีละ 2-3 คร้ัง 



วาระที ่3 

 

พจิารณารับรองและอนุมตังิบการเงนิ ส าหรับ 

ปี 2557 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557  
(รายละเอยีดงบการเงิน ใน Annual Report หน้า 77-127) 
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4. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2557  
• บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรหลงัหักภาษี
ในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรกต็าม การพจิารณาจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าว จะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสด และภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ 
รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต 

• ปี 2557 บริษัทมกี าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 152.41 
ล้านบาท หรือก าไรต่อหุ้น 0.26 บาท 

• ขอเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2557  ในอตัรา 0.15 บาทต่อ
หุ้น คดิเป็น 58.15% ของก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงนิรวม  
โดยจ่ายจากก าไรสะสม ทีเ่สียภาษีเงนิได้นิตบุิคคลในอตัราร้อยละ 23 ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถ
น าไปเครดติภาษีได้ 23/77 

• บริษัทฯ จะก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิได้รับเงนิปันผลในวนัที ่7 พฤษภาคม 2558 
(Record Date) และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที ่8 พฤษภาคม 
2558 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัที ่25 พฤษภาคม 2558 29 



         ผู้สอบบญัชีจากบริษทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2558 และก าหนด

ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีภายในวงเงนิไม่เกนิ 1,157,000. บาทต่อปี  

         ทั้งนีผู้้สอบบญัชีจากบริษทัดงักล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษัทย่อยของ
บริษทัฯ  ตั้งแต่ปี 2552  และผู้สอบบญัชีทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่มคีวามสัมพนัธ์ และ/หรือ มส่ีวนได้เสียกบั
บริษทั/บริษทัย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดงักล่าว   

5. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ปี 2558 
ขอเสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีรับอนุญาต จ านวน 4 ท่าน คอื 

ช่ือ-สกุล 

เลขทะเบียน
ผู้สอบ 

บญัชีรับอนุญาต 

จ านวนปีที่ลงลายมอืช่ือใน    
 งบการเงนิในรอบ 5 ปี 

ทีผ่่านมา 

(1) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล              เลขที ่3500 3 ปี (ปี 2552-2553, 2556) และ/หรือ 

(2) นายวชัิย รุจิตานนท์                      เลขที ่4054 -ไม่ม ี- และ/หรือ 

(3) นายเสถียร วงศ์สนันท์ เลขที ่3495 3 ปี (ปี 2554-2555, 2557) และ/หรือ 

(4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล เลขที ่5946   -ไม่ม ี- 
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6. 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 มีกรรมการ 9 ท่าน ซ่ึงกรรมการทีค่รบก าหนดวาระในคร้ังนีม้ี 3 ท่าน ดงันี ้
1. ดร.ปราณี  เผอญิโชค ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2. คุณปรีชา   อรรถวภิัชน์ กรรมการอสิระ, รองประธานกรรมการ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล,   
         ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. คุณด าริ     ตนัชีวะวงศ์       กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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6. 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
กรรมการอกีวาระหน่ึง  พร้อมทั้งให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งในกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ 
และต าแหน่งทางฝ่ายบริหารในปัจจุบันด้วยเช่นกนั 

• โดยขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงันี ้
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(เอกสารประกอบการประชุมหน้า 23) 

กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ดร.ปราณี    เผอญิโชค   
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
อายุ 76 ปี 

• คุณวุฒิการศึกษา :  
 ปริญญาดุษฎบีณัฑติกติติมศักดิ์  สาขาบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัโคสท์ไลน์  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาดุษฎบีณัฑติกติติมศักดิ์ สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ปริญญามหาบณัฑติกติติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

• ต าแหน่งปัจจุบนั : 
 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร – บมจ. ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ 

 กรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัทีเ่กีย่วข้อง จ านวน 15 แห่ง    

• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ :  
         เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 6 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 3 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 3 คร้ัง 
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กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า 24) 

คุณปรีชา  อรรถวภิัชน์   
ต าแหน่ง :   กรรมการอสิระ,  รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 และบรรษทัภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
• อายุ 77  ปี 
• คุณวุฒิการศึกษา :  
 ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอตุสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาโทวศิวกรรมศาสตร์ MS (Industrial Engineering & Management) 
 Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ต าแหน่งปัจจุบนั : 
 - กรรมการอสิระ, รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
   และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน – บมจ. ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ 
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ- บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 
 - ประธานกรรมการ – บมจ. ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล้, บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล์ และ บมจ. เกษตรไทย
    อนิเตอร์เนช่ันแนลชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน 
 - กรรมการในบริษทัจ ากดั 9 แห่ง และกรรมการในมูลนิธิ หน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ อกี 6 แห่ง 
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กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า 24) 

คุณปรีชา  อรรถวภิัชน์ (ต่อ)   
 
 
 

• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : 
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 6 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 4 คร้ัง จากการประชุม 4 คร้ัง 
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทน 2 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 2 คร้ัง 
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คุณด าริ  ตันชีวะวงศ์  
• ต าแหน่ง : กรรมการอสิระ, กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

•  อายุ 61 ปี 
 คุณวุฒิการศึกษา : 

            ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

• ต าแหน่งปัจจุบนั : 
      กรรมการอสิระ, กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน – บมจ. ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์           

          กรรมการ – บมจ. ไทยเคนเปเปอร์                          
          ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ – บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย  
          กรรมการ – สถาบันเหลก็และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย 

• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : 

      เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 6 คร้ัง 

      เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 2 คร้ัง 

  
 

กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 (เอกสารประกอบการประชุมหน้า 25) 36 



7. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 
• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั ได้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการให้
เหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที่ความรับผดิชอบ และเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนของอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนัแล้ว 
จึงขอเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558   ดังนี ้

       หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจ าปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น 
      ผู้พจิารณา และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมตัิ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2559) 
 2)  เบีย้ประชุมวาระพเิศษ ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ทีจ่ัดเป็นวาระพเิศษ 
       นอกเหนือจากการประชุมประจ าไตรมาส ทั้งนีไ้ม่รวมถึงผู้ทีเ่ป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา  

ปี 2558     ปี 2557 
น าเสนอ ได้รับอนุมัติ 

ค่าตอบแทนประจ าปี 4,000,000 5,000,000 บาท/ปี  (ปี 2557 จ่ายจริง 2.4ล้านบาท) 
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 2557 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จาก Annual Report หน้า 45  
 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดอืน ปี 2558 ให้เร่ิมมีผลตั้งแต่เดอืนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป 
 วาระนีม้ีกรรมการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิออกเสียงจ านวน 378,306,554 หุ้น 37 

เท่ากบัปี 2557 



      • ขอเสนอให้พจิารณา “โครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือ
หุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่ 
กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP Warrant 2015)”  

วตัถุประสงค์ 

1. เพือ่ให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท 

2. เพือ่เป็นการตอบแทนให้แก่กรรมการและพนักงานทีม่ีความตั้งใจ ความเสียสละ 
และความทุ่มเทก าลงักายและก าลงัใจในการท างานให้แก่บริษทั 

3. เพือ่สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการปฏบิตังิาน และรักษาทรัพยากรบุคคลทีม่ี
ความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏบิตัอิยู่กบับริษทัในระยะยาว รวมทั้ง  
ดดึดูดใจพนักงานทีม่ีความสามารถจากภายนอก 
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8. พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั 
ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015) 



      
รายละเอยีดโครงการ 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 29,000,000 หน่วย (4.91% ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว) 
อายุใบส าคญัแสดงสิทธิ       5 ปี  
ราคาเสนอขาย       0 บาท 
อตัราการใช้สิทธิ      Warrant 1 หน่วย : หุ้นสามญั 1 หุ้น 
ราคาใช้สิทธิ 5 บาท ต่อหุ้น  
 หมายเหตุ ราคาถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก 15 วนัท าการ (วนัที่ 31 ม.ีค. – 24 

เม.ย. 2558) คอื 4.87 บาท/หุ้น 
วนัก าหนดการใช้สิทธิ      ทุกวนัท าการสุดท้ายของเดอืน 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ      ภายในปีที ่1 ไม่เกนิ 30% ของ Warrant ทีไ่ด้รับ 
         ภายในปีที ่2 ไม่เกนิ 30% ของ Warrant ทีไ่ด้รับ 
         ภายในปีที ่3 ไม่เกนิ 30% ของ Warrant ทีไ่ด้รับ 
         ภายหลงัจากปีที ่3 ส่วนที่เหลอืทั้งหมด  
รายละเอยีดอืน่ของโครงการปรากฏในเอกสารทีส่่งมาด้วย 5 (หน้า 27-34 ในหนังสือเชิญประชุม) 
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8. พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั 
ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015) 

//129.200.10.6/tru-omd/IR/IR/Shareholders AGM TRU/2558/presentation/T_รายละเอียดโครงการ ESOP.doc


8. พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั 
ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015) 

• ตามประกาศส านักงานกลต. ที ่ทจ. 32/2551 เร่ือง “การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรือพนักงาน” วาระนีต้้องได้รับอนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียง และต้องไม่มี
ผู้ถือหุ้นรวมกนัเกนิกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมคดัค้าน 

• ในวาระนีม้กีรรมการบริษัททีเ่ป็นผู้ถือหุ้น ซ่ึงไม่มสิีทธิออกเสียงในวาระนี ้รวมจ านวน 
378,306,554 เสียง 
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• ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัติการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการของ
บริษัท ดงันี ้
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

9. พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่
กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015) 

ล าดบั ช่ือ-สกุล จ านวนWarrant  
ทีไ่ด้รับ (หน่วย) 

คดิเป็น % ของ
โครงการ 

1 ดร  ปร ณี  ผอิญโช            5,000,000  17.24% 
2 น ย สมพงษ ์  ผอิญโช            5,000,000  17.24% 

3 น งส ว แกว้ใจ  ผอิญโช            4,000,000  13.79% 
4 น ย วฒิุชยั  ผอิญโช            3,500,000  12.07% 
5 น ย ปรีช  อรรถวภิชัน์              700,000  2.41% 
6 น ย สม กียรติ น่ิมระว ี              700,000  2.41% 
7 น ย สุ ว ย ์  ีรวชิรกลุ              700,000  2.41% 
8 น ย ด  ริ ตนัชีวะวงศ ์              700,000  2.41% 
9 น ย ถ วร ชลษั ฐียร              700,000  2.41% 

รวม         21,000,000  72.41% 
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• ตามประกาศส านักงานกลต. ที ่ทจ. 32/2551 เร่ือง “การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรือพนักงาน” การจัดสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการ และพนักงานของ
บริษัทรายใด เกนิกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดฯ ทีป่ระชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทต้องมมีติอนุมัติการจัดสรรเป็นรายบุคคล 

• ดงัน้ันในวาระนี ้จะแยก Vote เป็น 5 คร้ัง ดงันี ้

9. พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่
กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015) 
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•Vote คร้ังที ่1-4  : เพือ่อนุมตัิจัดสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการทีไ่ด้รับการจัดสรรเกนิร้อยละ 5 ของ
โครงการ จ านวน 4 ท่าน โดย Vote เป็นรายบุคคล ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

•ซ่ึงต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมสิีทธิออกเสียง
ลงคะแนน และต้องไม่มผู้ีถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัเกนิกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่า
ประชุมออกเสียงคดัค้าน 

•ในวาระนีม้กีรรมการบริษทัทีเ่ป็นผู้ถือหุ้น ซ่ึงไม่มสิีทธิออกเสียงในวาระนี ้รวมจ านวน 378,306,554 เสียง 
 

 

9. พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่
กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015) 

ล าดบั ช่ือ-สกุล จ านวนWarrant  
ทีไ่ด้รับ (หน่วย) 

คดิเป็น % ของ
โครงการ 

1 ดร  ปร ณี  ผอิญโช            5,000,000  17.24% 
2 น ย สมพงษ ์  ผอิญโช            5,000,000  17.24% 

3 น งส ว แกว้ใจ  ผอิญโช            4,000,000  13.79% 
4 น ย วฒิุชยั  ผอิญโช            3,500,000  12.07% 
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Vote คร้ังที ่5 : อนุมตัิการจัดสรร ESOP Warrant ให้แก่กรรมการ ทีไ่ด้รับการจัดสรรไม่เกนิร้อยละ 5 ของ
โครงการ จ านวน 5 ท่าน ดงันี ้

 

 

 

 

 

 
– พร้อมทั้งขอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พจิารณาจัดสรร

ใบส าคญัแสดงสิทธิทีเ่หลอืจ านวน 8,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษทัแต่ละรายในจ านวนไม่
เกนิร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะออกในคร้ังนี ้ซ่ึงมจี านวนรวมกบักรรมการแล้วไม่
เกนิ 35 ราย และ 

9. พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่
กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015) 
 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ จ านวนWarrant  
ที่ได้รับ (หน่วย) 

คดิเป็น % ของ
โครงการ 

1 น ย ปรีช  อรรถวิภชัน์              700,000  2.41% 
2 น ย สม กียรติ น่ิมระวี              700,000  2.41% 
3 น ย สุ ว ย ์  ีรวชิรกลุ              700,000  2.41% 
4 น ย ด  ริ ตนัชีวะวงศ ์              700,000  2.41% 
5 น ย ถ วร ชลษั ฐียร              700,000  2.41% 
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– ขอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัฯ มอี านาจก าหนด และ/หรือแก้ไขเพิม่เติม หลกัเกณฑ์ เงือ่นไขและรายละเอยีด
ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง กบัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่กรรมการ และ
พนักงานของบริษทั และบริษทัย่อยในคร้ังนีต้ามทีเ่ห็นสมควร ภายใต้กฎ ระเบยีบ และประกาศข้อบงัคบั
ทีเ่กีย่วข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง และด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั
เกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

– ซ่ึงวาระนีต้้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมสิีทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มผู้ีถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัเกนิกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมออกเสียงคดัค้าน 

– ในวาระนีม้กีรรมการบริษทัทีเ่ป็นผู้ถือหุ้น ซ่ึงไม่มสิีทธิออกเสียงในวาระนี ้รวมจ านวน 378,306,554 เสียง 

9. พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่
กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP 2015) 
 

45 



• ปัจจุบนับริษทัมหุ้ีนสามญัจดทะเบยีนทีบ่ริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรไว้เพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล แต่ยงั
มไิด้จ าหน่ายออก จ านวน 425 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท  

•  ขอเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 590,847,356 บาท เป็น 
590,846,931 บาท โดยการตัดหุ้นสามญัทีไ่ด้จดทะเบยีนไว้แล้ว แต่ยงัมไิด้จ าหน่ายออก จ านวน 425 หุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษทัให้
สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีน โดยให้ยกเลกิข้อความเดมิ และให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน 

“ ข้อ 4 
ทุนจดทะเบยีน จ านวน 590,846,931  บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนส่ีหมื่นหกพนัเก้าร้อยสามสิบเอด็บาท) 
แบ่งออกเป็น   590,846,931  หุ้น   (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนส่ีหมื่นหกพนัเก้าร้อยสามสิบเอด็หุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ   1  บาท  (หน่ึงบาท) 
โดยแยกเป็น  : 
 หุ้นสามญั  590,846,931  หุ้น  (ห้าร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนส่ีหมื่นหกพนัเก้าร้อยสามสิบเอด็หุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ                    -   หุ้น  ( -  ) ” 

• วาระนีจ้ะต้องได้รับมติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมสิีทธิออกเสียง 

 

 10. พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบริษทั และแก้ไข
เพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท 
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11. พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษทั และแก้ไข
เพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท 

• สืบเน่ืองจากวาระที ่8-9 หากผู้ถือหุ้นอนุมตัิให้บริษทัออกโครงการ ESOP 2015 บริษทัจะต้องท าการเพิม่ทุน
จดทะเบยีนของบริษัทฯ จ านวน 29,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือ่รองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นหุ้นสามญัของบริษทัตามโครงการดงักล่าว  

• คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีน จาก 590,846,931 บาท 
ให้เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 619,846,931 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน จ านวน 29,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่รา
ไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษทัให้สอดคล้องกบัการ
เพิม่ทุนจดทะเบยีน โดยให้ยกเลกิข้อความเดมิ และให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน 

 “ ข้อ 4 
ทุนจดทะเบยีน จ านวน 619,846,931 บาท  (หกร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนส่ีหมื่นหกพนัเก้าร้อยสามสิบเอด็บาท) 
แบ่งออกเป็น   619,846,931 หุ้น   (หกร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนส่ีหมื่นหกพนัเก้าร้อยสามสิบเอด็หุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ   1 บาท  (หน่ึงบาท) 
โดยแยกเป็น  : 
   หุ้นสามญั                   619,846,931 หุ้น   (หกร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนส่ีหมื่นหกพนัเก้าร้อยสามสิบเอด็หุ้น) 
   หุ้นบุริมสิทธิ                                    -   หุ้น   ( -  ) ” 
• วาระนีจ้ะต้องได้รับมติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมสิีทธิออกเสียง 

•   
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วาระที ่12 

พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ  (ถ้าม)ี 
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Plant tour 
• ขอให้ผู้ถอืหุ้นทุกท่าน กรอกแบบแสดงความคดิเห็น
ต่อการจดัประชุมฯ พร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนน
ทั้งหมดคนืให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ บริเวณหน้าห้อง
ประชุม 

• ขอเชิญผู้ถอืหุ้นทุกท่านถ่ายรูปหมู่ร่วมกบักรรมการ
บริษทัทีบ่ริเวณโชว์รูม ช้ัน 1 

• กรุณางดถ่ายภาพ ในระหว่างการเยีย่มชมโรงงานด้วย 



Thank you for your attention 


