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วาระการประชุม

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่  26 เมษายน 2561

วาระที่   2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่   3 พจิารณารับรองและอนุมัตงิบการเงนิ ส าหรับปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่   4    พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล ประจ าปี 2561

วาระที่   5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

วาระที่   6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562

วาระที่   7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562

วาระที่ 8   พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
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วาระที ่1

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 

ประจ าปี 2561

ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2561

(ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้ำ 11-21)
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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 2561

2.4   ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5   ความคบืหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน



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 Seller

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

61% 23% 14%

% ของรายได้รวม ปี 2561

7

C:/Documents and Settings/truoed_phasuk/Desktop/Company presentations/customers/Automobile/FORD/FORD.pptx
C:/Documents and Settings/truoed_phasuk/Desktop/Company presentations/customers/Automobile/FORD/FORD.pptx
C:/Documents and Settings/truoed_phasuk/Desktop/Company presentations/customers/Motocycle/KAWASAKI/KAWASAKI.pptx
C:/Documents and Settings/truoed_phasuk/Desktop/Company presentations/customers/Motocycle/KAWASAKI/KAWASAKI.pptx
C:/Documents and Settings/truoed_phasuk/Desktop/Company presentations/customers/Motocycle/TRIUMPH/TRIUMPH.pptx
C:/Documents and Settings/truoed_phasuk/Desktop/Company presentations/customers/Motocycle/TRIUMPH/TRIUMPH.pptx
C:/Documents and Settings/truoed_phasuk/Desktop/Company presentations/Customers/Excavators/KOMATSU/KOMATSU.pptx
C:/Documents and Settings/truoed_phasuk/Desktop/Company presentations/Customers/Excavators/KOMATSU/KOMATSU.pptx
C:/Documents and Settings/truoed_phasuk/Desktop/Company presentations/Customers/Excavators/KOBELCO/KOBELCO.pptx
C:/Documents and Settings/truoed_phasuk/Desktop/Company presentations/Customers/Excavators/KOBELCO/KOBELCO.pptx


2. ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2.1   ลกัษณะธุรกจิ และโครงสร้างของกลุ่มบริษัท

2.2   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3  ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

2.4   ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5   ความคบืหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
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                                                            2562 (F)

Production
Domestic
Export

ล้านคนั

+65%

-28%

-11%

+68%

+8%
+8%

+0.1%

-23% +2%Hamburger 
crisis

-

Japanese tsunami in Q2 
and Thai floods in Q4

First car tax scheme

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ 2550-2562 (Forecast)
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+13%

-4%

+2%

ทีม่า : สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

+2%

+9%

-4%

+20%

-1%

+2%



610,773

420,259

596,158

109,608112,699

430,839

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2560 2561

Pick-up PPV Passenger

การขายรถยนต์ในประเทศ และส่งออก ปี 2561 เทียบกบั 2560

จ านวนการส่งออกรถยนต์จ านวนการขายรถยนต์ในประเทศ
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คนั
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365,082

59,576
64,598

399,681

47,311

447,365

481,646

48,130

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2560 2561

Pick Up PPV Passenger Commercial car

871,650

+20% 

1,041,739

+21%

+23%

+2%

+8%

(43%)

(46%)

(6%)

(5%)

(42%)

(46%)

(7%)

(5%)

คนั

1,140,6401,139,696

+2%

-2%

-3%

(53%)

(10%)

(37%)

(52%)

(10%)

(38%)



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

2561 = 1,140,640 คนั 
2560 = 1,139,696 คนั

By Region
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การส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป ปี 2561 

By Brand

Toyota,  
293,940 , 26%

Mitsubishi,  
287,308 , 25%

Ford,  112,769 
, 10%

Isuzu,  83,010 
, 7%

Nissan,  
90,874 , 8%

Mazda,  
76,738 , 7%

Honda,  
119,049 , 10%

Suzuki,  
32,903 , 3%

GM,  39,802 , 
4% BMW,  4,247 , 

0%

-2%

-1%

-14%+1%

+31%

+33%

-10% +4%
-64%

ASIA,  321,459 
, 28%

OCEANIA,  
356,154 , 31%

EU,  123,116 , 
11%

M/E,  108,566 
, 10%

North America,  
99,458 , 9%

C&S AM,  
93,888 , 8%

AFRICA,  
37,975 , 3%

+6%

+1%

-14%

+47%

-3%

-6%

-

-17%



2. ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2.1   โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และลกัษณะธุรกจิ 

2.2   ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

2.3  ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

2.4   ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

2.5   ความคบืหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน



        
   

          
          

       
      
          
         

         
   

           
           

            
   

สัดส่วนรายได้แยกตาม Business Units

รายได้อ่ืนๆ เช่น ดอกเบีย้ ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และ อ่ืนๆ

1,340
1,581

479

592235

354

47
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3,000

3,500

          

อ่ืน ๆ ขายรถยนต์และศูนย์บริการ
รับจ้างประกอบและพ่นสี แม่พิมพ์และช้ินส่วน

        
   

          
          

       
      
          
         

         
   

           
           

            
   

รายได้รวม
2,577 ล้านบาท

+23% YoY

+51%

+24%

+18%

+6%รายได้รวม
2,101 ล้านบาท

ล้านบาท 2561

2560

11

87%

84%



สัดส่วนกลุ่มลูกค้าของงานแม่พมิพ์  ช้ินส่วน รับจ้างประกอบ
Automotive 70% : Non-Auto 30%

ปี 2561 รายได้รวม 2,577 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 23% จากปีก่อน จาก 
BU แม่พมิพ์และช้ินส่วน และการขายรถ TR Transformer เพิม่ขึน้

แม่พิมพ์และ
ช้ินส่วน   

1 581   61 

รับจ้าง
ประกอบและ

พ่นสี   5 2   
2  

ขายรถยนต์
และ

ศูนย์บริการ   
 54   14 

อ่ืนๆ   50   2 

       
    

           
          

    

           
   

     
   

84%

(2560 = 67%)

(2560 = 25%)

สัดส่วนรายได้ และกลุ่มลูกค้า ปี 2561
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(2560 = 7%)
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+42% YoY

ก าไรขั้นต้น / ก าไรสุทธิ

ก าไรขั้นต้น

ปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรขั้นต้น เพิม่ขึน้ 42% เน่ืองจาก
รายได้ที่เพิม่ขึน้ และ Product Mixed ที่เปลีย่นแปลงไป

ก าไรสุทธิ
13

+119% YoY

ปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ เพิม่ขึน้ 11 % ส่วนใหญ่จากผล
การด าเนินงานที่ดขีึน้
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ROA เพิม่ขึน้ 2.67% เน่ืองจากก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี
เพิม่ขึน้ 106 ล้านบาท หรือ 110% ในขณะที่สินทรัพย์รวม
เฉลีย่เพิม่ขึน้ 17  ล้านบาท หรือ 5%

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

+2.67%

+3.01%

% ROA = EBIT / Average total assets

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

อตัราส่วนทางการเงนิ
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ROE เพิม่ขึน้  % เน่ืองจากก าไรสุทธิเพิม่ขึน้  8 ล้านบาท 
หรือ 11 % ในขณะที่ส่วนของผู้ถอืหุ้นเฉลีย่เพิม่ขึน้ 60 
ล้านบาท หรือ 2%
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3.67
2.97

0

1

2

3

4

5

  -    -    -    -  

    

อตัราส่วนทางการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 บริษทัฯ ยงัคงมีสถานะทางการเงนิที่แขง็แกร่ง มีสภาพคล่องสูง  และมีหนีสิ้นในระดบัที่ต า่มาก เมื่อเทียบ
กบัส่วนของผู้ถอืหุ้น

อตัราส่วนสภาพคล่อง
( Current ratio)

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(D/E)

-0.70
+0.05
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ทศิทางการด าเนินธุรกจิ ปี 2562
Tooling
• มุ่งเน้นงานแม่พมิพ์ทีต้่องใช้เทคโนโลยสูีงขึน้ และมมูีลค่าเพิม่สูง เช่น แม่พมิพ์ไเเทนไซล
• หาลูกค้ารายใหม่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพิม่ขึน้
OEM Parts
• มุ่งเน้นงานช้ินส่วนทีม่มูีลค่าเพิม่สูง เช่น ช้ินส่วน High Tensile หรือช้ินส่วนที่ใช้วสัดุน า้หนักเบา เช่น 

Composite หรือ อลูมเินียม เป็นต้น เพือ่รองรับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า
• ขยายฐานลูกค้าเพิม่ขึน้ ทั้งลูกค้าในกลุ่มยานยนต์ และกลุ่มอืน่ ๆ เช่น การผลติหัว Cabin รถขุดตัก รถ

เคร่ืองจักรก่อสร้าง รถเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร เป็นต้น 
Contract Assembly & Painting
• หางานรับจ้างประกอบ พ่นสี จากลูกค้าใหม่ทีย้่ายฐานการผลติมายงัประเทศไทย
• ออกแบบและพฒันาการประกอบตัวถังบนพืน้ฐานรถประเภทต่าง ๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า
• ประมาณกลางปี 2562 จะเร่ิมประกอบกจิการในเขตฟรีโซน เพือ่ให้ได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี 
Vehicles
• ขยายตลาดส าหรับรถ Transformer ทั้งในประเทศ และส่งออกไปยงัต่างประเทศ
• เจาะตลาดหน่วยงานราชการเพิม่ขึน้ โดยรถ Transformer ได้ขึน้ทะเบยีนสินค้านวตักรรมไทยและได้รับ

รางวลันวตักรรมแห่งชาติ ปี 2560
• รถมนิิบัส 7 เมตร เพือ่รองรับการเปลีย่นรถตู้โดยสารประจ าทางเป็นรถมนิิบสั และธุรกจิท่องเทีย่วทีม่ี

แนวโน้มการขยายตัวขึน้ 16
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ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)
• ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการด าเนินกจิกรรมต่อสาธารณประโยชน์ เพือ่

เป็นการตอบแทนสังคม โดยมเีจตจ านงทีใ่ห้ความส าคัญในเร่ือง CSR ทั้งภายในบริษัทฯ 
คอืพนักงานทุกคน และต่อบุคคลภายนอก 

• โดยเมื่อวันที ่7 กรกฎาคม 255  กลุ่มเผอญิโชคได้จัดตั้ง “มูลนิธิวเิชียร-ปราณี เผอญิโชค” 
โดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณกศุลต่างๆ หรือการ
พฒันาสังคมในด้านต่างๆ เช่น ช่วยเหลอืด้านการศึกษา ช่วยสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา
ยากไร้ เป็นต้น

• ในปี 2561 กลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ กลุ่มเผอญิโชค และมูลนิธิวเิชียร-ปราณี เผอญิโชค ได้ร่วม
สมทบทุนเพือ่สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล สถานศึกษา การกฬีา วดั มูลนิธิ
และชุมชนต่าง ๆ รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 2 500 000 บาท  โดยแบ่งเป็น 

– กลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ และพนักงาน จ านวน 100 000 บาท 

– กลุ่มเผอญิโชค และมูลนิธิวเิชียร-ปราณี เผอญิโชค จ านวน 2 400 000 บาท 

โดยมกีจิกรรมทีส่ าคัญในรอบปี ดงันี้ 17



ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)
สนับสนุนการกฬีาให้กบัเยาวชน

บริษทัฯ ได้จัดตั้งสโมสรเทเบลิเทนนิสไทยรุ่ง ตั้งแต่ปี 2556 โดยเลง็เห็นถึงความส าคญัของการ
สนับสนุนด้านกฬีาให้กบัเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในต่างจังหวดัทีม่คีวามสามารถแต่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ ได้มโีอกาสฝึกซ้อมกบัโค๊ชทีม่คีวามสามารถ และแข่งขนัในรายการส าคญั
โดยบริษทัฯ ได้สนับสนุนเงนิปีละประมาณ  00 000 บาท 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นส าหรับการแข่งขนั
ทั้งระดบัประเทศ และนานาชาติ โดยมีผลงานทีส่ าคญัหลายรายการ
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ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)

มอบเงนิบริจาค พร้อมอุปกรณ์กฬีาต่าง ๆ ให้กบั

มูลนิธิเดก็โสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

กจิกรรมส่งเสริมการท าความดี

พนักงานจิตอาสาร่วมท าความสะอาดชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงงาน
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ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)
กจิกรรมส่งเสริมการท าความดี

โครงการค่ายอาสาพฒันา ส่งเสริมให้พนักงานบ าเพญ็ประโยชน์ให้กบัสาธารณะต่าง ๆ เช่น
ทาสีอาคาร ซ่อมแซมประตู ระบบน า้ สนามเดก็เล่น ปรับปรุงโต๊ะ เก้าอี ้โรงอาหาร มอบให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 
อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา พร้อมทั้งจดักจิกรรมสันทนาการต่างๆ เพือ่สร้างความสุข และเลีย้งอาหารกลางวนั เดก็นักเรียน 20



กจิกรรมและสวสัดกิารเพือ่พนักงาน
• นอกเหนือจากกจิกรรมสาธารณประโยชน์ เพือ่ชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดล้อมแล้ว การดูแลทรัพยากรบุคคลกเ็ป็นส่ิงส าคญัยิง่ เพราะเป็นส่วน
ส าคญัในการขับเคลือ่นองค์กรให้พฒันาเติบโตได้อย่างยัง่ยืนและมั่นคง 

• บริษัทฯ ได้จัดกจิกรรม และสวสัดิการต่าง ๆ ให้กบัพนักงานทุกคนอย่างเท่า
เทยีมกนั  อาทิ

21



ในปี 2561 บริษทัฯ ได้มอบทุนการศึกษาจ านวน 75 ทุน รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 270,000 บาท 

และหากนับตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบนั เป็นระยะเวลากว่า   ปี 

บริษทัได้มอบทุนการศึกษาให้กบับุตรพนักงานรวมทั้งส้ินกว่า 1  44 ทุน เป็นเงนิ 5 706 000 บาท

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานทีมี่ผลการเรียนดี

22



บริษทัฯ มอบรางวลัประกาศเกยีรติคุณ ส าหรับพนักงานทีป่ฏิบตัิงานกบับริษทั 
จนมอีายุงานครบ 10   15   20   25 และ  0 ปี เพือ่สร้างก าลงัใจให้กบัพนักงาน

ในปี 2561 ได้มอบทองค าพร้อมด้วยประกาศนียบัตร จ านวน 55 รางวลั รวมเป็นทองค ามูลค่า 555 000 บาท 

มอบรางวลัประกาศเกยีรติคุณ และทองค า 
แก่พนักงานทีม่อีายุงาน 10 ปีขึน้ไป

2 
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ความคบืหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

• นโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
บริษ ัฯ มี จตน รมณ์ ่ีจะส ง สริมใหบ้ริษ ั ป็นอง ก์ร ่ีมีประสิ  ิภ พในก รด   นิน ุรกิจ มีก ร

ก  กบัดูแลกิจก ร และก รบริห รจดัก ร ่ีดี มี ว มรับผดิชอบในก รจดัก รอย  งโปร งใส       ียม  ป็น
 รรม มีประสิ  ิภ พ ส ม รถตรวจสอบได ้ พื่อสร้ ง ว ม ช่ือมัน่และ ว มมัน่ใจต อผูถื้อหุน้ ผูล้ง ุน ผูมี้
ส วนได ้สีย และผู ้ก่ียวขอ้ง ุกฝ  ย อนัจะน  ไปสู  ว ม ติบโตและ สถียรภ พ  ง ศรษฐกิจอย  งย ัง่ยนืของ
 ุรกิจ 

• พฒันาการในปีทีผ่่านมา 
บริษ ัฯ ขย ยผลโ รงก รต อต ้นก ร ุจริต อร์รัปชัน่ไปยงับริษ ัใน  รือ โดย ม่ือวนั ่ี 7 มิ ย     

กลุ มไ ยรุ ง Trading จ  นวน 9 บริษ ั  ข ้รับมอบประก ศนียบตัรผ  นก รรับรอง ข ้ ป็นแนวร วมปฏิบติั
ของภ   อกชนไ ยในก รต อต ้น ุจริต (CAC)
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ความคบืหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน



ข่าวสาร โครงการ CAC



วาระที ่ 

พจิารณารับรองและอนุมตังิบการเงนิ ส าหรับ

ปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561
(รายละเอยีดงบการเงนิ ใน Annual Report หน้า  8-151)
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สรุปผลการด าเนินงานของบริษทั

25

งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2561 ปี 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท %

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,553         1,262         291         23%

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,374         2,390         (16)          -1%

รวมสินทรัพย์ 3,927         3,652         275         8%

รวมหน้ีสิน 584            404            180         45%

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 3,343         3,248         95           3%

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2561 ปี 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท %

รวมรายได้จากการขายและบริการ 2,530         2,055         475         23%

ก าไรขั้นตน้ 463            325            138         42%

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 181            83              98           119%

เพ่ิม (ลด)

เพ่ิม (ลด)



4. การจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561
• บริษัทฯ มนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผล ในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรหลงัหักภาษใีนแต่ละปีของงบ

การเงนิรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรกต็าม การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว จะขึน้อยู่กบักระแสเงนิ
สด และภาระการลงทุนของบริษทัและบริษทัในเครือ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอืน่ ๆ ใน
อนาคต

• ปี 2561 บริษทัมกี าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ตามงบการเงนิรวม 181.47 ล้านบาท หรือก าไร
ต่อหุ้น 0.31 บาท

• ขอเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2561  ในอตัรา 0.25 บาท/หุ้น คดิเป็น 81.4  
ของก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ตามงบการเงนิรวม รวมเป็นเงนิ 147.71 ล้านบาท โดยจ่าย
จากก าไรสะสม และก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 ดงันี้
– ส่วนที่เสียภาษีเงนิได้ฯ ในอัตรา  0% จ านวน 0.0010 บาท/หุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถน าไปเครดติภาษีได้  0/70
– ส่วนที่เสียภาษีเงนิได้ฯ ในอัตรา 2 % จ านวน 0.0004 บาท/หุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถน าไปเครดติภาษีได้ 2 /77
– ส่วนที่เสียภาษีเงนิได้ฯ ในอตัรา 20% จ านวน 0.2477 บาท/หุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถน าไปเครดติภาษีได้ 20/80
– จากก าไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีฯ (BOI) จ านวน 0.000  บาท/หุ้น ซ่ึงไม่ได้รับเครดติภาษี

• บริษทัฯ จะก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิได้รับเงนิปันผลในวนัที ่  พฤษภาคม 2562 (Record Date)      
(จะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวนัทีไ่ม่มสิีทธิรับเงนิปันผลในวนัที ่8 พฤษภาคม 2562) 

• ก าหนดจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัที ่2  พฤษภาคม 2562 26



5. พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

• ตามข้อบงัคบัข้อ 18 ของบริษทัฯ ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออก
จากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจ านวนทีใ่กล้เคยีงทีสุ่ดกบัหน่ึงในสาม โดยให้กรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง และกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งไปน้ันอาจเลอืกเข้ารับต าแหน่งอกีกไ็ด้

• บริษัทฯ มกีรรมการ 8 ท่าน ซ่ึงกรรมการทีค่รบก าหนดวาระในคร้ังนีม้ ี  ท่าน ดงันี้
1. คุณแก้วใจ เผอญิโชค     กรรมการ และกรรมการบริหาร
2. คุณวุฒิชัย เผอญิโชค  กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. คุณถาวร ชลษัเฐียร     กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

และกรรมการบริหารความเส่ียง
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5. พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

• คณะกรรมการได้พจิารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้
น าเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ  ท่าน คอื คุณ
แก้วใจ เผอญิโชค  คุณวุฒิชัย เผอญิโชค และคุณถาวร ชลษัเฐียร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

เน่ืองจากกรรมการทีค่รบวาระทั้ง   ท่านดงักล่าว เป็นผู้มคุีณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบัญญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 25 5 และเป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษทั ปฎบิตัิหน้าทีด้่วยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 
ข้อบงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอสิระสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง 

และหากผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิแล้ว ขอให้กรรมการทั้ง  ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งในกรรมการชุดย่อย
อืน่ๆ และต าแหน่งทางฝ่ายบริหาร ในปัจจุบนัด้วยเช่นกนั

• โดยขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงันี้

28



(เอกสารประกอบการประชุมหน้า 22-23)

กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ
คุณแก้วใจ    เผอญิโชค
ต าแหน่ง : กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ  54 ปี
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 ุณวฒิุก รศึกษ  Bachelor Degree in Financial Administration, University of New England Australia
 สถ บนัว ิย ก รตล ด ุน (วต   2 )
 ว ิย ลยัป้องกนัร ชอ ณ จกัร (วปอ  รุ น 55)

ก รอบรมหลกัสูตรกรรมก รของ IOD  หลกัสูตร Director Certification Program 29/2    : IOD
 หลกัสูตร Corporate Governance for Capital  Market  Intermediaries (CGI)   /2  5

ต  แหน งในบริษ ัจด ะ บียนอ่ืน ไม มี
ต   แหน งในกิจก รอ่ืน ่ีมิใช บริษ ัจด ะ บียน กรรมก ร และประ  น จ ้หน ้ ่ีบริห รในบ ย อย บ ร วม และบ   ่ี ก่ียวขอ้ง 

ของไ ยรุ งฯ จ   นวน   แห ง 
ต  แหน งอ่ืน  กรรมก ร ่ีปรึกษ  สม  มรถ ช  ไ ย

 ประ  น ชมรมจรรย บรรณ หอก ร  ้ไ ย
จ  นวนปี ่ี ป็นกรรมก รของบริษ ัฯ     9 ปี ( ร่ิมด  รงต  แหน ง ม่ือวนั ่ี 2   มษ ยน 254 )
ก ร ข ้ร วมประชุม ณะกรรมก ร          ก รประชุม ณะกรรมก รบริษ ั 5  ร้ัง จ กก รประชุม ั้งส้ิน    ร้ัง

 ก รประชุม ณะกรรมก รบริห ร    ร้ัง จ กก รประชุม ั้งส้ิน    ร้ัง
สัดส วนก รถือหุน้ในบริษ ั 98,25 ,7 5 หุน้  ิด ป็น      % (ขอ้มูล ณ วนั ่ี 2  มีน  ม 25 2)



กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า 2 )  0

คุณวุฒิชัย เผอญิโชค 
ต าแหน่ง : กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ  48 ปี

 ุณวฒิุก รศึกษ ปริญญ โ  ส ข วศิวกรรมย นยนต ์มห ว ิย ลยัโ  วน รี ประ  ศองักฤษ
ก รอบรมหลกัสูตรกรรมก รของ IOD ไม มี
ต  แหน งในบริษ ัจด ะ บียนอ่ืน ไม มี
ต   แหน งในกิจก รอ่ืน ่ีมิใช บริษ ัจด ะ บียน กรรมก ร และกรรมก รผูจ้ดัก ร ในบ ย อย บ ร วม และบ   ่ี ก่ียวขอ้ง 

ของไ ยรุ งฯ จ   นวน  2 แห ง 
ต  แหน งอ่ืน ไม มี
จ  นวนปี ่ี ป็นกรรมก รของบริษ ัฯ    2  ปี ( ร่ิมด  รงต  แหน ง ม่ือวนั ่ี    มษ ยน 25 9)
ก ร ข ้ร วมประชุม ณะกรรมก ร          ก รประชุม ณะกรรมก รบริษ ั 5  ร้ัง จ กก รประชุม ั้งส้ิน    ร้ัง

 ก รประชุม ณะกรรมก รบริห ร    ร้ัง จ กก รประชุม ั้งส้ิน    ร้ัง
สัดส วนก รถือหุน้ในบริษ ั 9 ,528,225 หุน้  ิด ป็น     4%  (ขอ้มูล ณ วนั ่ี 2  มีน  ม 25 2)



กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

(เอกสารประกอบการประชุมหน้า 24)  1

คุณถาวร ชลษัเฐียร 
ต าแหน่ง : กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

และกรรมการบริหารความเส่ียง
อายุ  65 ปี

 ุณวฒิุก รศึกษ ปริญญ ตรี ส ข    โนโลย ี ร่ืองกล มห ว ิย ลยั   โนโลยรี ชมง ล กรุง  พฯ
ก รอบรมหลกัสูตรกรรมก รของ IOD ไม มี
ต  แหน งในบริษ ัจด ะ บียนอ่ืน ไม มี
ต  แหน งในกิจก รอ่ืน ่ีมิใช บริษ ัจด ะ บียน  ่ีปรึกษ อ วโุส ฝ  ยบริห ร บจ   ดน็โซ  (ประ  ศไ ย)
ต  แหน งอ่ืน รองประ  น กรรมก ร อุปน ยก ฯลฯ ขององ ก์รภ  รัฐและ อกชนต  ง ๆ อีก  8 แห ง
จ  นวนปี ่ี ป็นกรรมก รของบริษ ัฯ      ปี ( ร่ิมด  รงต  แหน ง ม่ือวนั ่ี 28 กมุภ พนั ์ 2555)
ก ร ข ้ร วมประชุม ณะกรรมก ร          ก รประชุม ณะกรรมก รบริษ ั 6  ร้ัง จ กก รประชุม ั้งส้ิน 6  ร้ัง

 ก รประชุม ณะกรรมก รสรรห ฯ    ร้ัง จ กก รประชุม ั้งส้ิน    ร้ัง
 ก รประชุมกรรมก รบริห ร ว ม ส่ียง 4  ร้ัง จ กก รประชุม ั้งส้ิน 4  ร้ัง

สัดส วนก รถือหุน้ในบริษ ั ไม มี  (ขอ้มูล ณ วนั ่ี 2  มีน  ม 25 2)



6. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562
• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั ได้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกบั
ขอบเขตหน้าที่ความรับผดิชอบ และเทียบเคยีงกบัค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั และกจิการที่มีขนาดรายได้ใน
ระดบัเดยีวกนั รวมถงึพจิารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิ การเตบิโตของรายได้และก าไรของบริษทั ตลอดจนจ านวนกรรมการ
ของบริษทัในปัจจุบันแล้ว จงึขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการในปี 2562 ดงันี้

หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจ าปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น
ผู้พจิารณา และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมตัิ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 256 )

2)  เบีย้ประชุมวาระพเิศษ ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ทีจ่ัดเป็นวาระพเิศษ
นอกเหนือจากการประชุมประจ าไตรมาส ทั้งนีไ้ม่รวมถึงผู้ทีเ่ป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา 

ปี 2562 ปี 2561
น าเสนอ ได้รับอนุมัติ

ค่าตอบแทนประจ าปี 4,000,000 3,000,000 บาท/ปี  (ปี 2561 จ่ายจริง 2.2 ล้านบาท)
ค่าตอบแทนรายเดอืน-ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดอืน-กรรมการ ท่านละ

20,000
15,000

20,000
15,000

บาท/เดอืน
บาท/เดอืน

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

 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 เป็นรายบุคคล สามารถดูได้จาก Annual Report หน้า   
 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดอืน ปี 2562 ให้เร่ิมมีผลตั้งแต่เดอืนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
 วาระนีม้ีกรรมการซ่ึงเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษทั จงึไม่มีสิทธิออกเสียงจ านวน  7   18 554 เสียง  2



ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 และก าหนด
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีภายในวงเงนิไม่เกนิ 1,470,000 บาทต่อปี (รวมค่าบริการตรวจสอบกรณพีเิศษ
ตามประกาศของ BOI 70,000 บาทแล้ว)

ทั้งนีผู้้สอบบญัชีจากบริษทัดงักล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษทัย่อยของ
บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552  และผู้สอบบญัชีทั้ง 5 ท่านข้างต้นไม่มคีวามสัมพนัธ์ และ/หรือ มส่ีวนได้เสียกบั
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดงักล่าว

7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ปี 2562
ขอเสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีรับอนุญาต จ านวน 5 ท่าน คอื

ช่ือ-สกุล เลขทะเบยีนผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาต

ปีทีล่งลายมอืช่ือใน   
งบการเงนิของบริษัท

(1) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล เลขที ่ 500 ปี 2552-255   2556 หรือ
(2) นายวชัิย รุจิตานนท์ เลขที ่4054 -ไม่ม ี- หรือ
( ) นายเสถียร วงศ์สนันท์ เลขที ่ 4 5 ปี 2554-2555  2557-2558  2561 หรือ
(4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล เลขที ่5 46  ปี 255 -2560 หรือ
(5) นางสาวพชัรี ศิริวงษ์ศิลป์ เลขที ่ 0 7 -ไม่ม-ี

  



วาระที่ 8

พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ  (ถ้าม)ี

 4



Thank you for your attention


