
บริษทั ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จ ากดั (มหาชน)

การประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559

วนัพฤหัสบดีที ่21 เมษายน 2559

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง

ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ



วาระการประชุม

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่  28 เมษายน 2558

วาระที่   2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่   3 พจิารณารับรองและอนุมัตงิบการเงนิ ส าหรับปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่   4    พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2558

วาระที่   5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

วาระที่   6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559

วาระที่   7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2559

วาระที่ 8   พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 



วาระที ่1

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 

ประจ าปี 2558

ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่28 เมษายน 2558

(ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้ำ 11-26)
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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 2558

2.4   ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5   ความคบืหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
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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

Transformer II

จุดแขง็ของบริษทั
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การแบ่งกลุ่มธุรกจิหลกั (Business Unit)

Special Purpose Vehicles 
& Service center

Tooling & OEM Parts Contract Assembly     
& Painting

55% 27% 9%

% ของรายได้รวม ปี 2558
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2. ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2.1   ลกัษณะธุรกจิ และโครงสร้างของกลุ่มบริษัท

2.2   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3  ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

2.4   ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5   ความคบืหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
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ล้านคนั

+65%
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-11%

+68%

+8%+8%
+21% +6%

+0.1%

-23% +2%Hamburger 
crisis

-

Japanese tsunami in Q2 
and Thai floods in Q4

First car tax scheme

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 2548-2559 (Forecast)
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-6%

+4%

+5%

ทีม่า : สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย



จ านวนการผลติรถยนต์ในประเทศ ปี 2558 เทียบกบั 2557
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จ านวนการผลติรถยนต์-สะสมจ านวนการผลติรถยนต์-รายไตรมาส
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

+1% -5% +9% +2%

+2%
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จ านวนการขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2558 เทียบกบั 2557
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291,198

125,753

69,077 82,699
41,888 30,686

85,565

131,194

22,785
56,178

54,576
71,884

23,791
38,285 1,70110,489

12,532 21,979

32,969

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

TOYOTA MITSUBISHI FORD ISUZU NISSAN MAZDA HONDA SUZUKI GM

PPV

Passenger Car

1Ton Pickup

จ านวนการส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูปแยกตาม Brand ปี 2558

คนั
376,763

-12% YoY

289,916

+7%

ทีม่า : สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

98,066

+5%

104,394

-8% 85,262

+96%

104,248

+24%

38,285

+269%

TOYOTA

31%

MITSUBISHI

24%

FORD

9%

ISUZU

9%

GM

3%

SUZUKI

3%HONDA

6%
MAZDA

7%

NISSAN

8%

71,884

+37%

35,981

+3%
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Toyota, 
425,730, 

38%

Mitsubishi, 
269,731, 

24%

Ford, 
113,223, 

10%

Isuzu, 
84,411, 7%

Nissan, 
93,458, 8%

Mazda, 
43,599, 4%

Honda, 
52,565, 5%

Suzuki, 
10,380, 1%

GM, 34,873, 
3% BMW, 132, 

0%

Source : - The Federation of Thai Industries 
Note :    - CBU = Complete y Built Up         

2558 = 1,204,895 คนั (+7%)
2557 = 1,128,102 คนั

2557

Toyota, 
376,763, 

31%

Mitsubishi, 
289,916, 

24%Ford, 
104,394, 9%

Isuzu, 
104,248, 9%

Nissan, 
98,066, 8%

Mazda, 
85,262, 7%

Honda, 
71,884, 6%

Suzuki, 
38,285, 3%

GM, 35,981, 
3% BMW, 96, 

0%

2558

-12%

+7%
-8%

+24%

+5%

+96%

+37%

+269% +3%

-27%
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การส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป ปี 2558 เทยีบปี 2557 แบ่งตามแบรนด์



ASIA, 
273,197, 

24%

OECANIA, 
241,785, 

21%
M/E, 

287,508, 

25%

EU, 96,040, 
9%

C&S AM, 
121,243, 

11%

North 
America, 

52,245, 5%

AFRICA, 
56,084, 5%

Source : - The Federation of Thai Industries 
Note :    - CBU = Complete y Built Up         

2557

ASIA, 
297,949, 

25%

OECANIA, 
295,501, 

24%
M/E, 

229,547, 

19%

EU, 145,753, 
12%

C&S AM, 
130,547, 

11%

North 
America, 

66,792, 6%

AFRICA, 
38,806, 3%

2558

+9%

+22%

-20%

-31%

+52%

+8%

+28%
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Note :    C&S AM = Central & South America
OCEANIA = Australia, New Zealand and Other
M/E = Middle East         

การส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป ปี 2558 เทยีบปี 2557 แบ่งตามภูมิภาค
2558 = 1,204,895 คนั (+7%)
2557 = 1,128,102 คนั



2. ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2.1   โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลกัษณะธุรกจิ 

2.2   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3  ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

2.4   ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5   ความคบืหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
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สัดส่วนรายได้แยกตาม Business Units

รายได้อ่ืนๆ เช่น ดอกเบีย้ การขายเศษเหลก็ ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และ อ่ืนๆ

1,445
1,222

676

607

127

209

201
171

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

          

อ่ืน ๆ ขายรถยนต์และศูนย์บริการ
รับจ้างประกอบและพ่นสี แม่พิมพ์และช้ินส่วน

        
   

          
          

       
      
          
         

         
   

           
          

             
   

รายได้รวม
2,209 ล้านบาท

-10% YoY

+64%

-10%

-15%

-15%

รายได้รวม
2,450 ล้านบาท

ล้านบาท 2558

2557
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83%



สัดส่วนกลุ่มลูกค้าของงานแม่พมิพ์  ช้ินส่วน  
รับจ้างประกอบและพ่นสี

ปี 2558 รายได้รวม 2,209 ล้านบาท ลดลง 10% จากปีก่อน 
เน่ืองจากการชะลอตวัลงของอุตสาหกรรมยานยนต์

           
           
           

   
       

         
       

           

         
   

             
          

       
          

       
    

           
          

    

           
   

     
   

83%
(2557 = 81%)(2557 = 11%)

สัดส่วนรายได้ และกลุ่มลูกค้า ปี 2558
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(2557 = 6%)
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145

6.2% 6.6%
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+1% YoY
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12.1%
13.4%
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-5% YoY

ก าไรขั้นต้น / ก าไรสุทธิ

ก าไรขั้นต้น

ปี 2558 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นต้น เพิม่ขึน้ 1.3% และอตัราก าไรสุทธิ  เพิม่ขึน้ 0.4% เน่ืองจาก Product Mixed ที่เปลีย่นแปลงไป

ก าไรสุทธิ
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4.91 4.28

0

5

10

          

  

4.95 4.62

0

5

10

          

  

ROA ลดลง 0.63% เน่ืองจากก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี
ลดลง 22 ล้านบาท หรือ 13% ในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉลีย่
เพิม่ขึน้ 6 ล้านบาท หรือ 0.2%

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

-0.63%
-0.33%

% ROA = EBIT / Average total assets

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

อตัราส่วนทางการเงนิ

20

ROE ลดลง 0.33% เน่ืองจากก าไรสุทธิลดลง 7 ล้านบาท
หรือ 5% ในขณะที่ส่วนของผู้ถอืหุ้นเพิม่ขึน้ 58 ล้านบาท 
หรือ 2%
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อตัราส่วนทางการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2558 บริษทัฯ ยงัคงมีสถานะทางการเงนิที่แขง็แกร่ง มีสภาพคล่องสูง  และมีหนีสิ้นในระดบัที่ต า่มาก เมื่อเทียบ
กบัส่วนของผู้ถอืหุ้น

อตัราส่วนสภาพคล่อง
( Current ratio)

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(D/E)

+0.19
-0.02
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Future Outlook 
Tooling
• ปรับปรุงเคร่ืองจักรให้มีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยสูีงขึน้ ซ่ึงจะเป็นการดงึดูดงานผลติ

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

OEM Parts
• มุ่งเน้นงานช้ินส่วนที่มีมูลค่าเพิม่สูง เช่น ช้ินงานที่ใช้เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ (2,000 ตัน) และ

งาน sub assembly parts เป็นต้น
• เพิม่ประสิทธิภาพเคร่ืองจักร ด้วยการติดตั้งระบบ Automation เพือ่รองรับปริมาณงานของ

ลูกค้า ทั้งโรงงาน TAP ที่จังหวดัระยอง และที่ไทยรุ่งฯ
Contract Assembly & Painting
• เป็นผู้น าในการออกแบบและผลติกระบะพืน้เรียบของรถปิกอพั

(Flat Deck) แบบครบวงจร ให้กบัผู้ผลติรถปิกอพั Brand ต่าง ๆ 
เพิม่ขึน้ เพือ่ส่งออกไปจ าหน่ายทั่วโลก

22



Future Outlook

• ขยายธุรกจิไปยงักลุ่ม Industrial Machinery โดยเป็นผู้ผลติตั้งแต่แม่พมิพ์ ช้ินส่วน จนถึงการ

ประกอบเป็นห้องโดยสาร (Complete cabin) 

– เดอืนเมษายน 2557 บริษัทฯ และบริษัท เคยีววะ ซังเคยีว (ประเทศญ่ีปุ่น) ได้จดัตั้งบริษัท

ร่วมทุนใหม่ ช่ือ “บริษัท เคยีววะ ไทยรุ่ง” (KTR) 

– KTR หาลูกค้า และส่งมาผลติ/ประกอบ ที่โรงงานไทยรุ่งฯ เพือ่ส่งไปขายทั้งในไทยและ

ต่างประเทศ

– KTR ได้รับงานประกอบเคบินรุ่นใหม่ของ Komatsu 

และเร่ิมส่งออกเคบิน Yanmar ไปยงัประเทศฝร่ังเศส

เมื่อเดอืนมีนาคม 2559 และอยู่ระหว่างการขยายฐานลูกค้า

ในอาเซียนและยุโรป

23



• ขยายธุรกจิไปยงักลุ่ม รถบรรทุกประเภทต่าง ๆ เพือ่รองรับการขยายตัวของระบบคมนาคม 

สาธารณูปโภค และโลจิสติกส์ เม่ือเปิด AEC ในปี 2559 นี้

– เดอืนพฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ช่ือ “บริษัท เทร็ก ไทยรุ่ง” (TTR)

โดยร่วมกับพนัธมิตรอกี 3 บริษัท (Nippon Trex & Kyokuto ประเทศญ่ีปุ่น และบริษัท มิตร

สยาม อนิเตอร์เนช่ันแนล) ด้วยทุนจดทะเบียน 550 ล้าน

– ประกอบธุรกจิต่อตัวถังรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ อาทิ รถดัม๊ รถตู้บรรทุก รถหางลากเทรเลอร์ 

รถบรรทุกผสมคอนกรีต รถบรรทุกห้องเยน็ ฯลฯ ตลอดจนให้บริการหลงัการขาย 

– ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้จ.ระยอง

พืน้ที่ 53 ไร่ โดยมีพธีิเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ

เม่ือเดอืนตุลาคม 2558 

Future Outlook
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Special Purpose Vehicles

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

• ขยายช่องทางการจ าหน่ายรถ TR Transformer โดยการเปิดโชว์รูม 3 แห่ง ที่ถนนเพชรเกษม 
วภิาวด ีและบางนา รวมถึงการแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายในต่างจังหวัด และการออก Event 

• พฒันาผลติภัณฑ์ใหม่ “Transformer II” รถตรวจการณ์อเนกประสงค์ 5-11 ที่น่ัง ซ่ึงเปิดตัวในงาน 
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 2558

2.4   ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5   ความคบืหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
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ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)

ในปี 2558 บริษทัได้มอบทุนการศึกษาให้กบับุตรพนักงานรวมทั้งส้ิน 84 ทุน เป็นเงนิ 299,000 บาท 
ตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบนั เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี บริษทัได้มอบทุนการศึกษาให้กบับุตรพนักงานรวม

ทั้งส้ินกว่า 1,698 ทุน เป็นเงนิ 5,046,000 บาท

สนับสนุนการศึกษาให้กบัเยาวชน



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)
สนับสนุนการกฬีาให้กบัเยาวชน

บริษทัฯ ได้จัดตั้งสโมสรเทเบลิเทนนิสไทยรุ่ง ตั้งแต่ปี 2556 โดยเลง็เห็นถึงความส าคญัของการ
สนับสนุนด้านกฬีาให้กบัเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในต่างจังหวดัทีม่คีวามสามารถแต่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ ได้มโีอกาสฝึกซ้อมกบัโค๊ชทีม่คีวามสามารถ และแข่งขนัในรายการส าคญั
โดยบริษทัฯ ได้สนับสนุนเงนิปีละประมาณ 300,000 บาท 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นส าหรับการแข่งขนั
ทั้งระดบัประเทศ และนานาชาติ โดยมผีลงานทีส่ าคญัหลายรายการ อาทิ



คดัเลอืกเยาวชนทีมชาตไิทย 2558 วนัที่ 9-11 มกราคม 2558

  น งส ว นชัพร หล อศิริรัตน์ ได ้ป็นตวัแ น ย วชน ีมช ติไ ยรุ นอ ยไุม  กิน    ปี
2 น ยณฐัชภ ัร ศิริพฒัน นนั กรู ได ้ป็นตวัแ น ย วชน ีมช ติไ ยรุ นอ ยไุม  กิน    ปี
  น ย ม นี ตะวนั ได ้ป็นตวัแ น ย วชน ีมช ติไ ยรุ นอ ยไุม  กิน    ปี

ธนัชพร หล่อศิริรัตน์ (คนที่ 2 จากซ้าย) ระหว่างแข่งขนัให้ทีมชาตไิทย



การแข่งขนัยะลา-บ้านปู open 2558  วนัที่ 7-9 ก.พ. 2558
  น ย กัษิณ ประชุมฉล ด      ชนะ ลิศรุ น ัว่ไปช ย และอ ยไุม  กิน 2  ปีช ย
2 น ยม ันะ ก   หนิดง ม        รองชนะ ลิศ ัว่ไปช ย
   ดก็ช ยสุ  ิรักษ ์อ จณรง  ์ อนัดบั   รุ นอ ยไุม  กิน    ปีช ย

ทักษณิและมัทนะ นักกฬีาแชมป์และรองแชมป์จากสโมสรไทยรุ่งฯ

น้องเกมส์ สุทธิรักษ์ (คนขวา) 
เดก็จาก 3 จงัหวดัชายแดนใต้คนแรก
ที่ได้รับรางวลัระดบัออลไทยแลนด์ 
จากการสนับสนุนของบริษทัไทยรุ่งฯ



ชิงแชมป์สโมสร วนัที ่28-30 ม.ีค. และ 3-6 เม.ย. 2558

ได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ประเภท ทมี 15 ปีชายและหญิง /ทมี 18 ปีชาย/ 21 ปีชาย และทัว่ไปชาย

นักกฬีาที่ได้รางวลั จากทีมสโมสรไทยรุ่งฯ และเพือ่นๆจากทีมบ้านปู



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)

บริษทัและบริษทัในกลุ่มไทยรุ่งฯ ได้ร่วมกนัมอบทุนการศึกษาส าหรับเยาวชนในเขตพืน้ทีห่นองแขม และ
เขตบางแค รวมทั้ง บุตรข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม และสถานีต ารวจนครบาล

เพชรเกษม จ านวน 377 ทุน รวมเป็นเงนิ 754,000 บาท และมอบทุนสนับสุนนโรงเรียนต่างๆ ในพืน้ทีเ่ขต
หนองแขม และเขตบางแค เพือ่ใช้ในกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรียน อกีจ านวน 200,000 บาท 

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 954,000 บาท

กจิกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์ตลอดปี 2558 รวมมูลค่าทั้งส้ิน 1.2 ล้านบาท อาทิ



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)

บริษทัฯ และพนักงาน ร่วมกนับริจาคเงนิช่วยเหลอืชาวเนปาล 
ผ่านสภากาชาดไทย โดยร่วมบริจาคเป็นเงนิ 166,100 บาท

กจิกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์
• สนับสนุนทุนการศึกษาให้กบันักศึกษาคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เพือ่เป็นทุนการศึกษา 
และการจัดกจิกรรมต่างๆ ของ มูลนิธิวศิวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นเงนิ 80,000 บาท 

• สนับสนุนส่งเสริมการจัดกจิกรรมการแสดงคอนเสิร์ต
ดนตรีคลาสสิกระดบัโลก ให้กบัวทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นประจ าทุกปี  ในปี 2558 ได้มอบเงนิ
สนับสนุนการจัดกจิกรรมเป็นเงนิ 50,000 บาท 

• สนับสนุนโครงการและคอนเสิร์ตการกศุล สมาคมโรตาร่ี
เป็นเงนิ 50,000 บาท

• สมทบทุนจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์  ผ่านกองบัญชาการ
กองทัพบก เป็นเงนิ 50,000 บาท



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)

กจิกรรมร่วมช่วยเหลอื และปันน า้ใจแด่ผู้สูงอายุ สถาน
สงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค 2 โดยจดัเลีย้งอาหาร บริจาค
ส่ิงของ  และมอบเงนิสนับสนุน รวมมูลค่า 35,600 บาท

กจิกรรม จดัเลีย้งอาหารกลางวนั และมอบเงนิบริจาค ให้กบัผู้พกิาร 
ณ สถานสงเคราะห์คนพกิาร และทุพพลภาพ พระประแดง โดยจดั
ร่วมกบั บริษทั อซูีซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)
กจิกรรมส่งเสริมการท าความดี

โครงการค่ายอาสาพฒันา ส่งเสริมให้พนักงานบ าเพญ็ประโยชน์ให้กบัสาธารณะต่าง ๆ เช่น
มอบของบริจาค และสร้างกนัสาดหลงัคาอาคารเรียนให้กบัโรงเรียนบ้านคลองมดแดง  อ.คลองลาน  จ.ก าแพงเพชร
มอบของบริจาค ผลติโต๊ะส าหรับทานอาหาร  และสร้างร้ัวรอบอาคารโรงเรียนบ้านปาเกอะญอ อ.แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)
กจิกรรมส่งเสริมการท าความดี

โครงการท าดเีพือ่พ่อ
เช่น ให้พนักงานร่วมกนัท าความสะอาดพืน้ทีส่าธารณะรอบ ๆ บริษัท ในวนัพ่อแห่งชาติ 



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)
กจิกรรมส่งเสริมการท าความดี

พนักงานร่วมบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลศิริราช ปีละ 2-3 คร้ัง
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ความคบืหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

• ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective 
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจ
ว่าบริษัทฯ ด าเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใส ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และบน
หลกัการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ

• ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมนิความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัการทุจริตภายในบริษัท การ
จัดท านโยบายการต่อต้านการทุจริต และแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุง “คู่มอื
การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกจิ” เพือ่เป็นแนวทางในการ
ด าเนินธุรกจิแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้
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วาระที ่3

พจิารณารับรองและอนุมตังิบการเงนิ ส าหรับ

ปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558
(รายละเอยีดงบการเงิน ใน Annual Report หน้า 74-124)
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สรุปผลการด าเนินงานของบริษทั

29

(หน่วย : ล้านบาท)

2558 2557 2556
ผ              

รายได้จากการขายและบริการ 2,042.39     2,255.10     3,138.30     
รายได้รวม 2,208.56     2,449.94     3,374.10     
คา่ใช้จา่ยรวม 2,052.80     2,271.71     2,955.19     
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 155.77        178.23        419.62        
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ ส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 145.14        152.41        353.69        

ฐ             
สินทรัพย์หมนุเวียน 983.11        1,065.42     1,088.18     
สินทรัพย์รวม 3,641.82     3,636.27     3,629.00     
หนีส้ินรวม 377.23        424.82        475.97        
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 3,264.59     3,211.45     3,153.03     

              (      :    ) 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่หุ้น 0.25             0.26             0.72             
เงินปันผลตอ่หุ้น * 0.15             0.15             0.40             
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น 5.36             5.26             6.20             

                    (      : %)
อตัราก าไรสทุธิตอ่รายได้รวม 6.57             6.22             10.48          
อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 4.62             4.95             11.70          
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 4.28             4.91             11.21          
หมายเหต ุ* เงินปันผล ประจ าปี 2558 จะต้องผ่านการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ก่อน

             ณ 31 ธ      
หน้า 6 ในรายงานประจ าปี



4.1 ทุนส ารองตามกฎหมาย 

• ตามพรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 48 ก าหนดให้บริษทั ฯ 
ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารอง  ไม่น้อยว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน

• ณ 31/12/2558 บริษทัมทุีนจดทะเบยีน 619,846,931 บาท และมทุีนส ารองตามกฎหมาย 57,168,019.70 บาท 

• ขอเสนอให้พจิารณาอนุมตัิจัดสรรก าไรสุทธิ เป็นทุนส ารองฯ เพิม่อกี 4,816,673.40 บาท เพือ่ให้มทุีนส ารองฯ 
ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 

4 การจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2558
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4. การจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2558 
4.2 เงนิปันผล
• บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงนิปันผล ในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรหลงัหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงนิ

รวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรกต็าม การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว จะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสด และภาระการ
ลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต

• ปี 2558 บริษัทมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงนิรวม 145.14 ล้านบาท หรือก าไรต่อหุ้น 
0.25 บาท

• ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2558  ในอตัรา 0.15 บาท/หุ้น คดิเป็น 61.06% ของก าไร
สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงนิรวม  โดยจ่ายจาก
– ก าไรสะสม ที่เสียภาษีเงนิได้นิตบุิคคลในอตัราร้อยละ 23 จ านวน 0.10 บาท/หุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถน าไป

เครดติภาษีได้ 23/77
– ก าไรสะสม ที่เสียภาษีเงนิได้นิตบุิคคลในอตัราร้อยละ 20 จ านวน 0.05 บาท/หุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถน าไป

เครดติภาษีได้ 20/80
• บริษัทฯ จะก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงนิปันผลในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และรวบรวม

รายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกั
การโอนหุ้นในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2559 (จะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวนัที่ไม่มีสิทธิรับเงนิปันผลในวนัที่ 3 
พฤษภาคม 2559) และก าหนดจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2559
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5. 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 ดงันี้
1. คุณแก้วใจ  เผอญิโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร
2. คุณวุฒิชัย  เผอญิโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. คุณถาวร   ชลษัเฐียร          กรรมการอสิระ และกรรมการบริหารความเส่ียง
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5. พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

• เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มคุีณสมบัตคิรบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็นผู้ความรู้ความสามารถ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัท ปฎบิัติหน้าที่ด้วยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตย์สุจริต เป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบัของบริษัท มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตผู้ิถือ
หุ้น โดยกรรมการอสิระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง

• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอ
ให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอกีวาระหน่ึง  พร้อมทั้งให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งในกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ 
และต าแหน่งทางฝ่ายบริหารในปัจจุบันด้วยเช่นกนั

• โดยขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงันี้
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(เอกสารประกอบการประชุมหน้า 27-28)

กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ
คุณแก้วใจ    เผอญิโชค
ต าแหน่ง : กรรมการ และกรรมการบริหาร 
อายุ : 51 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : 

• Bachelor Degree in Financial Administration, University of New England Australia
• หลกัสูตร Executive Program "Owner/President Management Program" รุ่น 42 Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลกัสูตร Winning with Strategy : YPO (Thailand)
• หลกัสูตร Secret of Effective Business : YPO (Thailand)
• หลกัสูตร Cambridge-Thammasat Executive Education Program "leadership" รุ่นที ่1 มหาวทิยาลยัแคมบริดจ์ ประเทศองักฤษ
• หลกัสูตร Positive Psychology : YPO (Thailand)
• หลกัสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพือ่ความส าเร็จ รุ่นที ่3 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
• หลกัสูตร The Boss Executive Educational Program รุ่นที ่38 Management and Psychology
• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 55)

ต าแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที่เกีย่วข้อง จ านวน 16 แห่ง   
กรรมการที่ปรึกษา สมาคมรถเช่าไทย 
ประธานชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ :
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง



กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า 28)

คุณวุฒิชัย เผอญิโชค
ต าแหน่ง : กรรมการและกรรมการบริหาร 
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : 

ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมยานยนต์ มหาวทิยาลยัโคเวนทรี ประเทศองักฤษ
ต าแหน่งปัจจุบนั :

กรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเ่กีย่วข้อง จ านวน 12 แห่ง 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ :

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 3 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง



คุณถาวร ชลษัเฐียร
ต าแหน่ง : กรรมการอสิระ, กรรมการบริหารความเส่ียง
อายุ 63 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยเีคร่ืองกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล กรุงเทพฯ
ต าแหน่งปัจจุบัน :

• รองประธาน สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ประธานกติติมศักดิ์ กลุ่มช้ินส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• อปุนายก ฝ่ายบริหาร สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย
• อปุนายก ฝ่ายบริหารและแผน สมาคมผู้ผลติช้ินส่วนยานยนต์ไทย
• อปุนายก กลุ่มงานพฒันาระบบบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่ น)
• ประธานคณะอนุกรรมการพฒันากรอบยุทธศาสตร์การพฒันาก าลงัแรงงาน ในอตุสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต์ฯ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ องค์การมหาชน
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กท.ศึกษาธิการ         - กรรมการบริหาร สถาบันไทย-เยอรมนั
• กรรมการ สภาวชิาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล กรุงเทพฯ - กรรมการ สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย 
• กรรมการ พฒันาอตุสาหกรรมแม่พมิพ์ กระทรวงอตุสาหกรรม - กรรมการ สถาบันเทคโนโลยปีทุมวนั
• กรรมการ ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมอืแรงงาน กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน
• ทีป่รึกษา สมาคมวศิวกรรมยานยนต์ไทย - ทีป่รึกษา สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น
• ทีป่รึกษาอาวุโส ฝ่ายบริหาร บจ. เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ :
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4 คร้ัง จากการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง

กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า 29)



6. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559
• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั ได้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกบั
ขอบเขตหน้าที่ความรับผดิชอบ และเทียบเคยีงกบัค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนัแล้ว จงึขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอื
หุ้นอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการในปี 2559 ดงันี้

หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจ าปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น
ผู้พจิารณา และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมตัิ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2560)

2)  เบีย้ประชุมวาระพเิศษ ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ทีจ่ัดเป็นวาระพเิศษ
นอกเหนือจากการประชุมประจ าไตรมาส ทั้งนีไ้ม่รวมถึงผู้ทีเ่ป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา 

ปี 2559 ปี 2558
น าเสนอ ได้รับอนุมัติ

ค่าตอบแทนประจ าปี 4,000,000 4,000,000 บาท/ปี  (ปี 2558 จ่ายจริง 1.8 ล้านบาท)
ค่าตอบแทนรายเดอืน-ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน-ประธานกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนรายเดอืน-กรรมการ ท่านละ

20,000
20,000
15,000

20,000
20,000
15,000

บาท/เดอืน
บาท/เดอืน
บาท/เดอืน

ค่าเบีย้ประชุมประจ าไตรมาส ท่านละ 20,000 20,000 บาท/คร้ังที่เข้าประชุม
ค่าเบีย้ประชุม วาระพเิศษ ท่านละ 15,000 15,000 บาท/คร้ังที่เข้าประชุม
ค่าตอบแทนอืน่ ไม่มี ESOP Warrant 2015

 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จาก Annual Report หน้า 40
 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดอืน ปี 2559 ให้เร่ิมมีผลตั้งแต่เดอืนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
 วาระนีม้ีกรรมการซ่ึงเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษทั จงึไม่มีสิทธิออกเสียงจ านวน 380,152,540 หุ้น 34

เท่ากบัปี 2558



ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 และก าหนด

ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีภายในวงเงนิไม่เกนิ 1,300,000 บาทต่อปี (เพิม่ขึน้ 12% จากปี 2558)

ทั้งนีผู้้สอบบญัชีจากบริษทัดงักล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552  และผู้สอบบญัชีทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่มคีวามสัมพนัธ์ และ/หรือ มส่ีวนได้เสียกบั
บริษัท/บริษทัย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดงักล่าว

7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ปี 2559
ขอเสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีรับอนุญาต จ านวน 4 ท่าน คอื

ช่ือ-สกุล

เลขทะเบยีน
ผู้สอบ

บญัชีรับอนุญาต

ปีทีล่งลายมอืช่ือใน   
งบการเงนิของบริษัท

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

(2) นายวชัิย รุจิตานนท์ เลขที ่4054 -ไม่ม ี- หรือ

(3) นายเสถียร วงศ์สนันท์ เลขที ่3495 ปี 2554-2555, 2557-2558 หรือ

(4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล เลขที ่5946  -ไม่ม ี-
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วาระที ่8

พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ  (ถ้ามี)
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