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ผู้สอบบัญชี 

1. นายณฐัพงศ์ ตนัติจตัตานนท์  บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางสาวสิริพรรณ เกรียงวฒันพงษ์  บริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 
ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง 

บริษัท ไออาร์ เน็ตเวิร์ค จ ากัดเป็นผู้ท าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและตรวจนับผลการ
ลงคะแนนเสียงร่วมกบันางสาวพรรัตน์ อจัฉริยหิรัญชยั ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท 
เร่ิมการประชุม 

ณ เวลา 10.00 น. นายพานิช พงศ์พิโรดม ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) 
โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสิริพรรณ เกรียงวฒันพงษ์ เป็นเลขานุการท่ีประชุมและด าเนินการประชุม 
(“เลขานุการฯ”)   เลขานุการฯ รายงานให้ท่ีประชุมทราบถึงข้อมูลเก่ียวกับจ านวนทุนและจ านวนหุ้นของบริษัท  
ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ดงันี ้

ทนุจดทะเบียน     300,000,000  บาท  
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว    300,000,000  บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน   600,000,000  หุ้น 
หุ้นสามญัท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว   600,000,000  หุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ     0.50  บาท 

บริษัทได้ระบุวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 (Record 
Date) เป็นวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมเพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้เป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

เลขานุการฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ณ ขณะเร่ิมประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 34 ราย 
และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 14 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทัง้สิน้  48 
ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 466,991,620 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.8319 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งก าหนดไว้ว่า ในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึ่ง
ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 
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จึงจะเป็นองค์ประชุม จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
เร่ืองตา่งๆ ตามวาระการประชมุท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้ นทราบถึงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับ
คะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตาม
จ านวนหุ้นท่ีถืออยู่หรือรับมอบฉนัทะมา 

2. ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ 

3. กรณีของผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและกรณีของผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียง
ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ เลขานกุารฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นลง
ลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนัน้ๆ ว่า 
ผู้ ถือหุ้ นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิตามท่ีเสนอ แต่ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะ  
งดออกเสียง เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีประสงค์จะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนใน 
บัตรลงคะแนนท่ีบริษัทจัดให้ และให้ยกมือขึน้ให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบัตรเพ่ือน ามานับคะแนน ส าหรับ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสียง จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นนัน้อนมุตัิตามวาระท่ีเสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนน โดยขอให้ผู้ ถือหุ้ นเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพ่ือส่งคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลัง 
เสร็จสิน้การประชมุ 

ทัง้นี  ้ เมื่อเลขานุการฯ  ได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทจะถือว่า 
บตัรลงคะแนนท่ีสง่หลงัจากนัน้เป็นโมฆะ และไมน่ ามานบัคะแนนเสียง 

การรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมและ/หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ  
โดยคะแนนเสียงส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย 

บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 

(1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 

(2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

(3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
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(4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุครัง้ 

4. กรณีของผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้ มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ  
ในวาระใดๆ ก็ตาม ผู้ รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน   บริษัทจะนบัคะแนนเสียงตามท่ี
ปรากฏในหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือความสะดวกของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 

 กรณีของผู้ ถือหุ้ นต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น สามารถ  
แยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท า
การลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

5. ในแต่ละวาระ เมื่อนับคะแนนเสร็จ เลขานุการฯ จะประกาศผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อน
ด าเนินการประชมุในวาระถดัไป โดยผลคะแนนเสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้า
ประชุมล่าสดุในวาระนัน้ๆ ดงันัน้ คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจาก
การทยอยเข้าห้องประชมุของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

6. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

- วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

- วาระท่ี 6 ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุ 

- วาระท่ี 8 ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- วาระท่ี 2 และวาระท่ี 9 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไมต้่องลงมติ 

โดยก่อนการลงมติในแตล่ะวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบั
วาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการซกัถามแจ้งช่ือและนามสกุลก่อน
การซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นข้อมลูให้กบับริษัท 
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ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลังพิจารณาอยู่ ขอให้ ผู้ ถือหุ้ น 
สอบถาม หรือให้ความเห็นหลงัจบการประชุม และขอให้ผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และงด
เว้นการสอบถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิและเพ่ือรักษา
เวลาในการประชมุ 

นอกจากนี ้เพ่ือความโปร่งใส ก่อนท่ีจะเร่ิมการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้ขอ
อาสาสมคัรผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะจ านวน 1 ท่านเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน โดยมีนาย
วิศรุต ธรรมโชติวร (ผู้ ถือหุ้น) เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนดงักลา่ว 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารฯ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

เลขานกุารฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนดและได้จดัส่งส าเนารายงานการประชุม
ดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพิจารณาลว่งหน้าแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึง่ไม่มีผู้ ถือ
หุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้

จากนัน้ เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2562 และลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 468,991,730 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 468,991,730 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง 
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



19

   

6 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ สกุลสนัเทียะ กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและ
การเงิน รายงานผลการด าเนินงานโดยสรุปของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ท่ีประชมุทราบ 

นางสาวนุชนาถ สกุลสนัเทียะ กรรมการและผู้ จัดการส่วนบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานว่า
ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2562 คือ 1,007,552 คนั นบัเป็นปีท่ี 2 ติดตอ่กนัท่ีมียอดขายรวมเกิน 1 ล้าน
คนั แตใ่นด้านการเติบโตมีอตัราติดลบร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัยอดขายรวมในปี 2561 โดยการหดตวัเกิดขึน้ในช่วง
คร่ึงปีหลงั โดยเฉพาะอย่างย่ิงตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2562 ไปจนถงึสิน้ปี 

การลดลงของยอดขายรถยนต์รวมในปี 2562 มาจากเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงส่วนหนึ่งจากการ
ขดัแย้งทางการค้าระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกากบัประเทศจีนท่ีมีผลท าให้ผู้บริโภคบางกลุ่มไม่มัน่ใจในเศรษฐกิจ
ในวนัข้างหน้าจึงขาดความมัน่ใจในการใช้จ่าย รวมทัง้สภาวะภยัแล้งในช่วงกลางปีท่ีท าให้ก าลงัซือ้ถดถอย และ
ตวัเลขอตัราหนีส้ินเฉลี่ยต่อครัวเรือนท่ีสงูบวกกบัความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือของสถาบันการเงินท าให้เป็น
ข้อจ ากดัในการซือ้ของผู้บริโภค  

ในปี 2562 รถยนต์ฮอนด้ามียอดขายรวม 125,833 คนั ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 1.9 แต่มีส่วน
แบ่งการตลาดของรถยนต์นั่งเพ่ิมมากขึน้เป็นร้อยละ 26.9 ในด้านรุ่นรถยนต์ ในปี 2562 ฮอนด้ามีการเปิดตัว
รถยนต์ใหม่ทัง้ Minor Model Change และ Full Model Change หลายรุ่นโดยเร่ิมจากเดือนมกราคมมีการปรับ 
Minor Model Change ของรุ่น New Civic 2019  เดือนมิถนุายน เปิดตวัรุ่น New BR-V 2019  และเดือนธนัวาคม
มีการเปิดตวัรุ่น Civic Hatchback ส าหรับเดือนพฤษภาคมมีการปรับ Full Model Change ของรุ่น All New 
Accord  

ในสว่นของบริษัท ภายหลงัจากได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวนัท่ี 
27 มิถนุายน 2562 บริษัทได้ด าเนินการขยายสาขาได้ตามแผนท่ีได้วางไว้ เร่ิมจากเดือนมกราคม 2562 บริษัทเปิด
ด าเนินการสาขากระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เป็นโชว์รูมและศูนย์บริการสาขาท่ี 9 และต่อมาในเดือนมีนาคม ได้เปิด
ด าเนินการสว่นโชว์รูมสาขานาคา จงัหวดัภูเก็ตท่ีแต่เดิมเปิดให้บริการเฉพาะส่วนท่ีเป็นศนูย์บริการรถยนต์ และใน
เดือนตลุาคม บริษัทเปิดด าเนินการสาขาเมืองกระบ่ีในของสว่นศนูย์บริการ ซึง่เป็นสาขาท่ี 2 ของจงัหวดักระบ่ี และ
เป็นสาขาล าดบัท่ี 10 ของบริษัท โดยทัง้หมดเป็นไปตามแผนของบริษัทในปี 2562 ท่ีมุง่ขยายฐานลกูค้าในภาคใต้ 

ปัจจยัตา่งๆ ข้างต้นสง่ผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยล่าสดุในปี 2562 บริษัทมี
รายได้รวม 3,123 ล้านบาท เพ่ิมจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 29.44 ซึง่เป็นตวัเลขท่ีตรงตามเป้าหมายท่ีได้ตัง้ไว้ 

จากนัน้ นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการและผู้ จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถาม 
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นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามว่า จากรายงานยอดขายของบริษัทท่ีแม้ว่าจะเติบโตขึน้
แตก่็ประเมินวา่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจทัง้เร่ืองความขดัแย้งทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกากบั
ประเทศจีน ความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือของสถาบนัการเงิน ภยัธรรมชาติในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ภาพรวมการท่องเท่ียวในภาคใต้ท่ีชะลอตวัลงในปี 2562 ท่ีผ่านมา จึงอยากทราบว่าผลกระทบเป็นอย่างไรและ
บริษัทรับมืออย่างไร และอยากทราบด้วยว่าบริษัทช่วยเหลือลูกค้าในการด าเนินการด้านการขอสินเช่ือเช่าซือ้
รถยนต์อย่างไร 

นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ กรรมการและผู้จดัการส่วนบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า ผลกระทบ
ด้านยอดขายรถยนต์ท่ีชดัเจนต่อบริษัทคือเร่ืองภัยแล้งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีท าให้ยอดขายรถยนต์ของ
บริษัทลดลงแต่อยู่ในระดบัเล็กน้อย ส่วนการท่องเท่ียวในภาคใต้ท่ีชะลอตวัลงนัน้มีผลกระทบน้อยกับบริษัทท่ีมี
โครงสร้างรายได้ทัง้การขายและการบริการและดงัท่ีได้น าเสนอข้อมลูโดยสรุปคือโดยภาพรวมบริษัทมีรายได้และ
การเติบโตได้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ส่วนประเด็นด้านสินเช่ือของลกูค้าผู้ซือ้รถยนต์นัน้ บริษัทด าเนินการทุกอย่าง
ตามระเบียบมาตรฐาน 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนีเ้พ่ิมเติม จึงถือว่าท่ีประชุมรับทราบ
ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562  

จากนัน้ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารฯ ด าเนินการประชมุตอ่ 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ
ก าไรขาดทุน) ของบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ สกุลสนัเทียะ กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและ
การเงิน ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุทราบ 

นางสาวนุชนาถ สกุลสนัเทียะ กรรมการและผู้จดัการส่วนบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานโดย
อ้างอิงถงึรายงานประจ าปี 2562 ซึง่มีรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ รวมทัง้รายงาน
ของผู้สอบบญัชีซึง่ได้จดัสง่พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว ดงันี ้

บริษัทมีรายได้ในปี 2562 รวม 3,123 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จากปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 710 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 29.44 ด้านโครงสร้างรายได้ บริษัทมีรายได้หลกัจากส่วนงานจ าหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์
ตกแตง่เป็นจ านวนเงิน 2,650 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 27.5 มีรายได้จากส่วนงานบริการซ่อม
บ ารุงและจ าหน่ายอะไหล่เป็นจ านวนเงิน 378 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 44.8 สาเหตุหลัก
เน่ืองจากการรับรู้รายได้เตม็ปีในสว่นงานจ าหน่ายรถยนต์และอปุกรณ์ตกแต่งของสาขาภูเก็ต และส่วนงานบริการ
ซ่อมบ ารุงและจ าหน่ายอะไหล่ของสาขานาคา รวมทัง้การเปิดด าเนินงานใหม่ของสาขากระบ่ี สาขาเมืองกระบ่ี 
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และสว่นงานจ าหน่ายรถยนต์และอปุกรณ์ตกแตง่ของสาขานาคาระหวา่งปี 2562 นอกจากนีก้ารเพ่ิมขึน้ของรายได้
ยงัเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างมีสาระส าคญัของรายได้จากส่วนงานบริการซ่อมบ ารุงและจ าหน่ายอะไหล่ของ
ส านกังานใหญ่ ซึง่สอดคล้องกบัการเติบโตขึน้ของยอดขายสะสมรถยนต์ฮอนด้าในจงัหวดัขอนแก่น 

ก าไรขัน้ต้นส าหรับปีสิน้สดุ 2562 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 44.5 เป็น 195 ล้านบาท และส าหรับอตัราก าไร
ขัน้ต้นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.61 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากยอดขายและยอดค่าบริการท่ีปรับตวัเพ่ิมขึน้ในบางสาขาเดิม 
การให้บริการเตม็รูปแบบของสาขานาคาในจงัหวดัภูเก็ต การขยายสาขาเพ่ิมอีก 2 สาขาในจงัหวดักระบ่ี และการ
เปลี่ยนการบริหารจดัการของบางสาขาจากเดิมพนกังานช่างเป็นสญัญารับเหมาช่วง (Subcontract) เปลี่ยนเป็น
พนกังานช่างของบริษัท 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส าหรับปีสิน้สุด 2562 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 28.5 เป็น 127 ล้านบาท โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการเปิดด าเนินการใหมข่องสาขากระบ่ีและสาขาเมืองกระบ่ีในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ของสาขาภูเก็ตและนาคาซึ่งเปิดด าเนินการในระหว่างปี 2561 รับรู้เต็มปีในปี 2562 และการปรับโครงสร้าง
เงินเดือนในเดือนมกราคม 2562 ซึง่การเปิดด าเนินการใหม่ของแต่ละสาขาจะมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง เช่น ค่าเช่า 
ค่าธรรมเนียม ค่าด าเนินการท่ีจ่ายในครัง้แรก (One Time Expense) ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค  
คา่เสื่อมราคาและอื่นๆ 

เมื่อพิจารณารวมกับค่าใช้จ่ายในการขาย และต้นทุนทางการเงิน พบว่าค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 28.5 เป็น 222 ล้านบาท ซึง่ก็ยงัน้อยกวา่สดัสว่นการเพ่ิมขึน้ของรายได้และก าไรขัน้ต้นท่ีเพ่ิมขึน้ 

ก าไรสทุธิส าหรับปีสิน้สดุ 2562 เป็นจ านวนเงิน 53.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 93.0 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการเติบโตเพ่ิมขึน้อย่างมีสาระส าคญัของรายได้หลกัของกลุ่มบริษัท สืบเน่ืองจากการขยายสาขาตาม
แผนกลยทุธ์ของบริษัท และรายได้ท่ีเติบโตขึน้จากผลการด าเนินงานของสาขาเดิม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1 ,569 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ร้อยละ 29.6 จาก 
1,210 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของสินค้าคงคลงัและท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ี
สงูขึน้ 

สินค้าคงเหลือสุทธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 119 จากสิน้ปี 2561 เป็น 474 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจาก
สาขากระบ่ีและสาขานาคาซึ่งเร่ิมเปิดด าเนินการส่วนงานขายอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมและมีนาคม 
2562 ตามล าดบั และบริษัทได้มีการสต็อกรถยนต์ไว้เพ่ือรองรับการขายในไตรมาสท่ี 1/2563 

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับสิน้ปี 2561 เป็น 696 ล้านบาทโดยมี
สาเหตุหลักมาจากการก่อสร้างสาขานาคาและสาขาเมืองกระบ่ี โดยสาขานาคาสร้างเสร็จและเปิดอย่างเป็น
ทางการในเดือนมีนาคม 2562 
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อย่างไรก็ตาม สาขาเมืองกระบ่ีก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการก่อสร้าง โดยสาขาเมืองกระบ่ีได้ทยอยเปิด
ด าเนินการดงันี ้ สว่นงานบริการซอ่มบ ารุงและจ าหน่ายอะไหล่เร่ิมเปิดด าเนินการในเดือนตลุาคม 2562 และส่วน
งานจ าหน่ายรถยนต์และอปุกรณ์ตกแตง่เร่ิมเปิดด าเนินการในเดือนมกราคม 2563 

ส าหรับอตัราส่วนทางการเงินของบริษัทนัน้ ปัจจุบันอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E 
Ratio) เท่ากับ 1.4 เท่าและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี  ้(DSCR) เท่ากับ 2.2 เท่า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ี
สถาบนัการเงินก าหนด  

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ (ROA) ดีขึน้ จาก 2.59 เท่า เป็น 3.82 เท่าในปี 2562 

อตัราผลตอบแทนการลงทนุ (ROE) ปรับสงูขึน้จาก 9.82 เป็น 10.31 ในปี 2562 

ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี หมวดงบแสดงฐานะทางการเงินหน้า 145 ท่ีได้
จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและ
สอบถาม  

นายอน ุวอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามว่าประเด็นเร่ืองก าไรขัน้ต้นและก าไรสทุธิท่ีโตขึน้ไม่มาก
ว่ามีสาเหตจุากการเปิดสาขาเพ่ิมและมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างใช่หรือไม่ และปกติก าไรขัน้ต้นและก าไรสทุธิอยู่ใน
ระดบันีใ้ช่หรือไม ่พร้อมขอให้อธิบายวา่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายอะไรบ้าง 

นางสาวนุชนาถ สกุลสนัเทียะ กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน  ชีแ้จงว่าการเปิด
สาขาใหม่จะมีค่าธรรมเนียมหรือค่าเช่าท่ีต้องจ่ายในครัง้แรก  รวมทัง้ค่าใช้จ่ายให้กบัหน่วยงานต่างๆ ซึง่เป็นเร่ือง
ปกติในกรณีท่ีเปิดสาขาใหม่ ซึ่งก าไรขัน้ต้นและก าไรสุทธิจะอยู่ในระดบันี ้ ในขณะเดียวกัน บริษัทมียอดขายท่ี
สงูขึน้ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) และก าไรสทุธิ (Net Profit Margin) เติบโตขึน้ด้วย 

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้ น) ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า ในกรณีท่ีไม่มีการเปิดสาขาใหม่หรือ
คา่ใช้จ่ายสว่นนีห้รือไมไ่ด้เกิดสถานการณ์โควิด-19 อตัราก าไรจะอยู่ท่ีประมาณเท่าไร 

นางสาวนุชนาถ สกุลสนัเทียะ กรรมการและผู้จดัการส่วนบญัชีและการเงิน  ชีแ้จงว่าอตัราก าไร
จะปรับสงูขึน้เลก็น้อย 

 นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้ น) สอบถามเพ่ิมเติมว่า จากอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น 
(D/E Ratio) ท่ีบริษัทรายงาน  ขอให้ชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสภาพคล่องของบริษัทว่าเป็นอย่างไรและมีผลต่อการ
สต็อกสินค้าหรือไม่ เน่ืองจากช่วงนีโ้รงงานรถยนต์ปิดตวัหลายแห่งและก าลงัซือ้ของลูกค้าก็ลดลงมาก ประเด็น
เหลา่นีจ้ะมีปัญหากบัสภาพคลอ่งของบริษัทหรือไม ่
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นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ กรรมการและผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า ในส่วนของ
สภาพคลอ่งของบริษัทนัน้ บริษัทยงัมีวงเงินกู้คงเหลือกบัสถาบนัการเงินประมาณ 600 ล้านบาท ดงันัน้ จะเห็นได้
วา่บริษัทยงัมีสภาพคลอ่งอยู่ ประกอบกบัช่วงสถานการณ์โควิด-19 ท าให้บริษัทมีการปรับตวัในเร่ืองวิธีการสต็อก
สินค้าโดยมีการปรับให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและปริมาณการซือ้ของลกูค้า 

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า ระดบัวงจรเงินสดของบริษัทอยู่ท่ี 30-40 
วนัถือวา่อยู่ในระดบัท่ีปกติหรือไม ่

นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ กรรมการและผู้จดัการส่วนบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่าอยู่ในระดบั
ปกติ 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ขอชีแ้จงเพ่ิมเติมเร่ือง
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio)  หากพิจารณาจากงบการเงินจะพบว่าภาระหนีท่ี้เพ่ิมขึน้มาจาก
การสต็อกสินค้าซึ่งจะเป็นข้อมูลของปี 2562 ซึ่งยังไม่มีสถานการณ์โควิด-19 เข้ามาเก่ียวข้อง โดยในปี 2562 
บริษัทมีสาขาใหม่เพ่ิมขึน้ 2-3 สาขา ท าให้ผลการด าเนินงานดีขึน้ อย่างไรก็ตาม มีรถยนต์ฮอนด้ารุ่นซิตีท่ี้เป็น
รายได้หลกัท่ีมีการเปลี่ยนรุ่นใหม่ในไตรมาสท่ี 4  เมื่อขายสินค้าหมด อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E 
Ratio) ก็จะลดลง 

นายอน ุวอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัยอดขายในปัจจบุนัวา่การมีรถรุ่นใหม่
และมีงานมอเตอร์โชว์สง่ผลให้ยอดขายในคร่ึงปีหลงัจะเติบโตพอจะทดแทนช่วงท่ีมีปัญหาได้หรือไม่ 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า ผลประกอบการ
ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 ท่ีได้เปิดเผยแล้วสรุปว่าดีขึน้เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2562 ส่วนการสรุปผล
ประกอบการไตรมาส 2 อยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการ 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้ น) สอบถามว่า บริษัทมีความมั่นใจมากแค่ไหนท่ีจะขาย
สินค้าออกหมด ถึงได้เพ่ิมสต็อกสินค้าในระหว่างปีจาก 216 ล้านบาท ไปเป็น 474 ล้านบาทและปัจจุบนับริษัทมี
สินค้าในสตอ็กคงเหลืออยู่เท่าไร 

 นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่างบแสดงฐานะ
การเงินนีแ้สดงสต็อกสินค้าสิน้สดุปี 2562 ซึง่เป็นการค้าปกติท่ีสต็อกสินค้าเพ่ือการจ าหน่ายต้นปี จึงขอให้ท่านผู้
ถือหุ้นน าไปพิจารณาเปรียบเทียบกบัสตอ็กสินค้าท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินในไตรมาส 1 ของปี 2563 ส่วน
เร่ืองความมัน่ใจท่ีจะขายสินค้าออกหมดได้นัน้ โดยท่ีบริษัทด าเนินธุรกิจซือ้มาขายไปดงันัน้การท่ีโรงงานผู้ผลิตปิด
ด าเนินการกลบัจะมีผลเชิงบวกต่อบริษัทเน่ืองจากอปุทานของสินค้า (Supply) เหลือน้อยในขณะท่ีบริษัทมีสินค้า
พร้อมสง่มอบ 
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นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของงบก าไรขาดทุน รายได้
จากการขายและการให้บริการมีจ านวน 3,027 ล้านบาท แต่มีต้นทุนจากการขายและการให้บริการ ต้นทุนการจดั
จ าหน่ายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวมกนัอยู่ท่ีจ านวน 3,026 ล้านบาท ซึง่เมื่อหกัลบแล้วเหลือก าไรเพียง 1 ล้าน
บาท โดยมีรายได้จากค่านายหน้าและรายได้อื่นๆ เพ่ิมเข้ามาท าให้มีก าไรมากขึน้  เหตใุดค่าใช้จ่ายถึงสงูและเหตุ
ใดบริษัทจงึนบัคา่นายหน้าเป็นรายได้ ในสว่นของรายได้อื่นๆ นัน้ รายได้ดงักลา่วมาจากการท าธุรกิจอะไร 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า เม่ือเกิดการขาย
รถยนต์รายได้ของบริษัทมาจากหลายสว่นทัง้รายได้โดยตรงจากการขาย และรายได้คา่นายหน้า (Commission) ท่ี
บริษัทได้รับจากสถาบนัการเงินท่ีให้สินเช่ือเช่าซือ้แก่ผู้ซือ้รถยนต์และจากบริษัทประกนัภยัรถยนต์ นอกจากนีย้งัมี
รายได้อื่นๆ จากการบรรลเุป้าหมายการขาย ดงันัน้ ส าหรับมาตรฐานการค้าของธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์จึงต้องน า
รายได้หลายๆ รายการที่เกิดขึน้สืบเน่ืองจากการจ าหน่ายรถยนต์มาพิจารณารวมกนัด้วย 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามต่อว่าค่าใช้จ่ายท่ีสงูเมื่อเทียบกบัรายได้นีจ้ะมี
ทางแก้ไขอย่างไรให้ลดลงได้บ้าง 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ชีแ้จงว่าจากรายการ
ค่าใช้จ่ายท่ีสงูเมื่อเทียบกบัรายได้นีเ้กิดจากเกณฑ์การบันทึกบัญชีด้วย เน่ืองจากตามมาตรฐานบญัชีจะต้องท า
การบนัทกึแยก  แตโ่ดยลกัษณะของการจ าหน่ายรถยนต์ โดยเฉพาะสินค้าของบริษัทจะเป็นการเช่าซือ้จึงมีรายได้
อื่นๆ พ่วงอยู่เสมอ 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามต่อว่าปัจจุบันบริษัทมีภาระหนีท่ี้มีดอกเบีย้
ทัง้หมดเท่าไร 

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการและผู้ จัดการส่วนบัญชีและการเ งิน ชีแ้จงว่าตามงบ
การเงินสิน้ปี 2562 บริษัทมีหนีท่ี้มีดอกเบีย้เฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 700 ล้านบาท   

นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ สว่นใหญ่ภาระหนี ้
ทัง้หมดจะแปรผนัตามสินค้าคงคลงั หากบริษัทขายสินค้าคงคลงัออกไปได้ ภาระหนีก้็จะลดลง  

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามเพ่ิมเติมว่า ธนาคารท่ีให้วงเงินสินเช่ือ 600 ล้าน
บาทกบับริษัทคือธนาคารใด และเง่ือนไขในการให้วงเงินเป็นอย่างไร เช่น ต้องด ารงอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (D/E Ratio) อยู่ท่ีสดัสว่นเท่าไร 
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นางสาวนุชนาถ สกุลสนัเทียะ กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ชีแ้จงว่าสถาบัน
การเงินท่ีให้สินเช่ือกับบริษัทจะมี 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยสดัส่วนทางการเงินท่ีต้องด ารงไว้ คือ มีอตัราส่วนหนีส้ินต่อ
สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ไมเ่กิน 2.5 เท่า อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้(DSCR) ไม่ต ่ากว่า 1.2 เท่า 
ซึง่ปัจจบุนับริษัทยงัคงด ารงสดัสว่นทางการเงินนีไ้ด้ 

นายอน ุวอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามวา่ มาตรฐานบญัชีใหมม่ีผลกระทบกบับริษัทมากน้อย
แคไ่หน 

นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าไม่น่ามีผลกระทบ
ต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ และหากผู้ ถือหุ้ นมีประเด็นรายละเอียดท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีต้องการค าตอบเร่ือง
มาตรฐานบญัชีใหมเ่พ่ิมเติม บริษัทก็จะขอให้ผู้สอบบญัชีซึง่อยู่ในห้องประชมุนีช้่วยตอบให้อย่างชดัเจนได้ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนีเ้พ่ิมเติม จากนัน้จึงได้มอบหมายให้
เลขานกุารฯ ด าเนินการประชมุตอ่ 

เลขานกุารฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(งบดลุและงบก าไรขาดทนุ) ของบริษัทส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ผ่านการตรวจสอบของ 
ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี และลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุล
และงบก าไรขาดทุน) ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีท่ี
ได้รับอนญุาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 468,991,998 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 468,991,998 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและรับทราบการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสนุทรี จิตต์ธรรม ผู้จดัการฝ่ายบญัชี ชีแ้จงรายละเอียดในวาระ
นีใ้ห้ท่ีประชมุทราบ 

นางสาวสนุทรี จิตต์ธรรม ผู้จดัการฝ่ายบญัชี ชีแ้จงต่อท่ีประชุม ดงันี ้จากผลการด าเนินงานของ
บริษัทส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี ท่ีได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทมีก าไรสะสมจ านวน 
127,710,365.46 บาท และก าไรสุทธิจ านวน 1,366,066.20 บาท เพ่ือลดผลกระทบจากการเลื่อนการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโควิด-19  คณะกรรมการของบริษัทครัง้ท่ี 3/2563 
ประชุม ณ วันท่ี 7 เมษายน 2563 จึงได้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 โดยจ่ายจากก าไรสะสมและก าไรสทุธิของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้นซึง่มีช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วนัท่ี 21 เมษายน 2563 ในอตัรา 
0.04 บาทต่อหุ้ น รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 24,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดงักลา่วแล้วเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ดงันัน้ บริษัทจงึไมเ่สนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 เพ่ิมอีก 

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดสรรเงินก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 
68,303.31 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีของบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงได้พิจารณาและมีมติเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล อนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
อนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น 

จากนัน้ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ด าเนินการประชมุตอ่ 

เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึง่ไม่มีผู้ ถือ
หุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนี ้ 

จากนัน้เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนุมตัิการ
จดัสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และลงมติในวาระนี  ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนุมตัิการจดัสรรเงินก าไร
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ดงันี ้
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มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 468,991,998 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 468,991,998 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารฯ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

เลขานกุารฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี
การแก้ไขเพ่ิมเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด
จะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจ าปีของบริษัท ส าหรับกรรมการท่ีต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

(1) ผศ. ดร.ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(2) นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์  กรรมการ 

(3) นางหทยัรัตน์ รังคกลูนวุฒัน์  กรรมการ 

(4) นางสาวธญัญา ธิมาชยั   กรรมการ 

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเลือกเพ่ือเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 โดยได้ประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัท ในระหว่างวนัท่ี 24 ธันวาคม 2562 จนถึง วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 
2563 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดแจ้งความจ านงในเร่ืองดังกล่าว   ก่อนท่ีจะเร่ิมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว  เพ่ือสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลท่ีดี เลขานุการฯ ได้
ขอให้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระในครัง้นีอ้อกจากห้องประชุมก่อน  เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาวาระนีเ้รียบร้อย
แล้วจงึจะขอเชิญให้กรรมการดงักลา่วกลบัเข้าห้องประชมุใหม่ 



28

   

15 

เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
ให้พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตามต าแหน่ง
เดิมอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ข้อมูลและประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการ
เสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 ท่ีได้ส่งไปพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุ 

จากนัน้เลขานกุารฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม
วาระและลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ตามท่ี
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 468,241,998 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 750,000 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 468,241,998 100 
(2) นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์    กรรมการ 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 468,991,998 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 468,991,998 100 
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(3) นางหทยัรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์    กรรมการ 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 468,991,998 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 468,991,998 100 
(4) นางสาวธัญญา ธิมาชัย    กรรมการ 

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 468,991,998 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 468,991,998 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

จากนัน้ เลขานกุารฯ จงึเรียนเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าห้องประชมุ 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารฯ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตามค าแนะน าและความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้มีมติเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณา
อนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2563 อนัได้แก่ เบีย้ประชุม และโบนัส
กรรมการ โดยมวีงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดงันี ้



30

   

17 

 

รายการ ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) 
วงเงนิที่ขออนุมัติ จ่ายจริง 

คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 5,000,000 730,000 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย (บาท) 

ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) 
เบีย้ประชุม/ครัง้/ท่าน เบีย้ประชุม/ครัง้/ท่าน 

1. คณะกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

25,000 
20,000 

25,000 
20,000 

2. คณะกรรมการชดุย่อย  
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

25,000 
20,000 

25,000 
20,000 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

25,000 
20,000 

25,000 
20,000 

3. โบนสักรรมการ พิจารณาจากผลประกอบการ
ระหวา่งปีเป็นเกณฑ์ 

- 

ทัง้นี ้เบีย้ประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2563 เป็นอัตรา เดิมท่ีได้
อนุมตัิไว้แล้วในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 โดยค่าตอบแทนข้างต้นจะ
จ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) ท่ีด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการบริษัทเท่านัน้ 

เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถาม 

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามว่า เหตใุดปีท่ีแล้วมีวงเงินท่ีขออนุมตัิ 5,000,000 บาท 
แต่จ่ายจริงเพียง 730,000 บาทสาเหตุมาจากมีการประชุมน้อยหรือไม่ และในปีนีจ้ะจ่ายจ านวนประมาณเดิม
หรือไม่ และอยากให้เพ่ิมเร่ืองการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการว่า นอกจากพิจารณาจากผลประกอบการแล้วขอให้
พิจารณาจากเงินปันผลท่ีจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นควบคูก่นัด้วย เน่ืองจากในบางครัง้ผลประกอบการออกมาดีแตจ่่ายเงินปัน
ผลน้อย ซึง่เป็นสาเหตมุาจากการจ่ายโบนสัให้กรรมการมาก 
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นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่ากรรมการทุกท่าน
รวมกรรมการอิสระเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีช่วยให้ค าแนะน าในการบริหารบริษัท เป็นอย่างดี ดังนัน้  การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการจึงเป็นไปตามท่ีเสนอแก่ผู้ ถือหุ้ นและในส่วนท่ีผู้ ถือหุ้ นได้เสนอมานัน้ ทางบริษัทจะรับไว้
พิจารณา  การท่ีจ่ายจริงจ านวน 730,000 บาทไมไ่ด้มีสาเหตมุาจากมีการประชมุน้อยเน่ืองจากบริษัทมีการประชมุ
กนัตามปกติ แตปี่ท่ีแล้วบริษัทไมม่ีโบนสัให้แก่กรรมการ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนีเ้พ่ิมเติม 

เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปี 
2563 และลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปี 2563 ตามท่ี
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 468,991,998 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 468,991,998 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบ
บัญชีส าหรับปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสนุทรี จิตต์ธรรม ผู้จดัการฝ่ายบญัชี เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดใน
วาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม ผู้ จดัการฝ่ายบญัชี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2563 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
คดัเลือกและขอเสนอให้แต่งตัง้นายณัฐพงศ์ ตนัติจตัตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8829 หรือนายไวโรจน์ 
จินดามณีพิทกัษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3565 หรือนายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
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6333 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้สอบบัญชีท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ ท าการ
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี  
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 1,185,000 บาท  

ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ ด ารง
ต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทัง้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

ข้อมลูเพ่ือทราบเพ่ิมเติม คา่สอบบญัชีปี 2562 ส าหรับบริษัท (ไมร่วมบริษัทย่อย) คือ 1,120,000 
บาท คา่สอบบญัชีปี 2563 ของบริษัทย่อย คือ 1,675,000 บาท รวมทัง้กลุ่ม คือ 2,860,000 บาท ค่าสอบบญัชีปี 
2562 ของบริษัทย่อย คือ 1,580,000 บาท รวมทัง้กลุม่ คือ 2,700,000 บาท 

จากนัน้ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ด าเนินการประชมุตอ่ 

เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถาม 

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้ น) สอบถามว่า สาเหตุท่ีต้องขอเพ่ิมค่าใช้จ่ายขึน้ มาจากสาขาท่ี
เพ่ิมขึน้ใช่หรือไม ่

นางสาวสนุทรี จิตต์ธรรม ผู้จดัการฝ่ายบญัชี ชีแ้จงวา่ บริษัทมีสาขาเพ่ิมขึน้ และบริษัทมีการเปิด
ด าเนินการอย่างเตม็รูปแบบ (Full Operation) มากขึน้ พร้อมมีแผนท่ีจะเปิดสาขาภเูก็ตใหมอ่ีก 1 แห่ง 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าบริษัทเลือกใช้
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เน่ืองจากเช่ือถือได้และใช้บริการมาเป็นระยะเวลา 20 ปีแล้ว 

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่ จากท่ีนายภานมุาศได้ชีแ้จงว่าบริษัทใช้บริการ 
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั มากวา่เกือบ 20 ปีแล้ว เป็นการใช้บริการกบับริษัทใด 

นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า 
บริษัทใช้บริการของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด มาตัง้แต่บริษัทแรกก็คือ บริษัท เอ.วี.คาร์ส์ 
(สริุนทร์) จ ากดั และตอ่มาก็ใช้บริการส าหรับบริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากดัและบริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ 
จ ากดั เร่ือยมาก่อนท่ีจะควบรวมกิจการเป็นกิจการเดียวกนั 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนีเ้พ่ิมเติม 
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เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและก าหนด
คา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2563 และลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนแก่
ผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2563 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 468,991,998 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 468,991,998 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง 
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุ มัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทในวงเงินไม่ เกิน  
600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสนุทรี จิตต์ธรรม ผู้จดัการฝ่ายบญัชี เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดใน
วาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม ผู้ จัดการฝ่ายบัญชี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษัทมีความ
ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) หรือในสกุล
เงินอื่นในจ านวนท่ีเทียบเท่า เพ่ือน าเงินดงักล่าวไปช าระคืนหนีเ้งินกู้  และ/หรือ ใช้ในการด าเนินงาน และ/หรือ 
ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท และ/หรือ เพ่ือวตัถปุระสงค์อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร โดยหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขาย ของบริษัทในครัง้นี ้มีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีได้
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพิจารณาลว่งหน้าแล้ว ดงันี ้

ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ หรือไม่ระบุช่ือผู้ ถือ ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อย
สิทธิ ทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนั
หรือไมม่ีประกนั มีหรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของ
ภาวะตลาดในขณะออกและเสนอหุ้นกู้แตล่ะครัง้ 

สกุลเงนิ: เงินบาท และ/หรือ ในสกลุเงินอื่นท่ีเทียบเท่าภายในวงเงิน 
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วงเงนิ: วงเงินรวมของเงินต้นของหุ้ นกู้  ณ ขณะใดขณะหนึ่งก าหนดไว้ไม่เกิน 
600,000,000 บาท หรือสกลุเงินอื่นในจ านวนท่ีเทียบเท่า 

ทัง้นี ้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีมี
การไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดงักลา่ว โดยหุ้นกู้ ท่ีบริษัทออกจ าหน่ายแล้ว 
แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจ านวนไม่เกิน
วงเงินรวมดงักล่าวข้างต้น  นอกจากนี ้ในกรณีออกหุ้นกู้ ใหม่เพ่ือน าเงินท่ีได้
จากการเสนอขายหุ้นกู้ ไปช าระเงินตามหุ้นกู้ เดิม (“Refinancing”) มลูค่าเงิน
ต้นของหุ้นกู้ เดิมซึง่จะถกูไถ่ถอนในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้
ใหม่เพ่ือการ Refinancing นัน้ จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงิน
ต้นของหุ้นกู้ ท่ียงัมิได้ไถ่ถอนในการค านวณวงเงินของหุ้นกู้ ท่ีบริษัทสามารถท า
การออกและเสนอขายได้ 

อายุของหุ้นกู้: ตามท่ีจะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและ
เสนอขายหุ้นกู้  หรือตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีได้ออกในคราวนัน้ๆ 
ทัง้นี ้อยู่ภายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบั
ในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อัตราดอกเบีย้: ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

การเสนอขาย: เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุน
รายใหญ่ ทัง้หมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายครัง้เดียว และ/หรือ 
หลายครัง้ก็ได้ โดยให้รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในลกัษณะโครงการ
ด้วย 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด: ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
ก าหนด ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับหุ้ นกู้ ท่ี
ออกและเสนอขายในแตล่ะคราว 

การขึน้ทะเบียนตราสารหนี:้ บริษัทอาจขึน้ทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

อ านาจก าหนดในรายละเอียดอ่ืนๆ:  ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ท่ี ไ ด้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจดงันี ้
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1) ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นกู้  ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง)  
ประเภท จ านวน อตัราดอกเบีย้ สกุลเงินของหุ้นกู้  อายุหุ้นกู้  วนัท่ีออกหุ้นกู้  เง่ือนไขการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้  เป็นต้น ตลอดจนก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและ
เสนอขายหุ้ นกู้  ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย 
ระยะเวลาเสนอขาย และการจดัสรร 

2) แต่งตัง้ผู้ จัดจ าหน่ายหุ้ นกู้  ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้   
นายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ ออกหุ้นกู้  และ/
หรือ หุ้ นกู้  และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีท่ีจะต้องมีการแต่งตัง้ตามกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง หรือในกรณีอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามท่ีเห็นสมควร 

3) ติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนาม รับรอง และแก้ไขสัญญา เอกสาร หนังสือ และ/หรือ 
หลกัฐานตา่งๆ รวมทัง้การติดตอ่ให้ข้อมลูและย่ืนเอกสารหลกัฐานกบัหน่วยงานตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตลอดจนด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง หรือ
จ าเป็นตามท่ีเห็นสมควร และให้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้ รับมอบอ านาจช่วงให้กระท าการ
ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเร่ืองดังกล่าวแล้วและมีมติเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 600,000,000 บาท หรือ
ในสกลุเงินอื่นในจ านวนท่ีเทียบเท่า 

จากนัน้ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ด าเนินการประชมุตอ่ 

เลขานกุารฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถาม 

นายอน ุวอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) กลา่วเห็นด้วยกบัการออกหุ้นกู้  เน่ืองจากบริษัทมีความจ าเป็นต้อง
ใช้เงิน พร้อมสอบถามเก่ียวกบัวตัถุประสงค์การใช้เงินท่ีได้จากการขายหุ้นกู้  โดยขอให้ชีแ้จงรายละเอียดเพ่ิมเติม
ของหุ้นกู้ เช่น อายขุองหุ้นกู้  อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) เน่ืองจากช่วงนีม้ีหลายบริษัทเสนอขายหุ้นกู้  

นายพานิช พงศ์พิโรดม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ชีแ้จงว่า การออกหุ้นกู้ของบริษัท
เพ่ือใช้ในการขยายกิจการและเปิดสาขาใหมใ่นปี 2563 - 2564 ใช้เงินลงทุนประมาณ 400 – 450 ล้านบาท ต่อมา
คือธุรกิจใหม่ คือ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากัด (“ออโตคลิก”) ท่ีมีแผนจะเปิดปีละ 5 แห่งและปรับปรุง
โครงสร้างทางการเงินรวมแล้วคาดวา่จะใช้ลงทนุประมาณ 635 ล้านบาท 

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามเก่ียวกบัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) ของ
หุ้นกู้  
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เลขานุการฯ ชีแ้จงว่า ส าหรับข้อมูลการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) จะมีการ
มอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินการตอ่ 

นายภานมุาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า การออก
หุ้นกู้ เป็นเคร่ืองมือทางการเงินในการหาแหลง่เงินทนุเพ่ือการขยายกิจการอย่างหนึง่  

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามเพ่ิมว่า เน่ืองจากช่วงนีส้ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี การขยาย
สาขาอาจจะส่งผลท่ีไม่ดีนกั จึงอยากให้ระมดัระวงัเร่ืองการใช้เงินของบริษัท และอยากให้ลงรายละเอียดเง่ือนไข
การใช้เงินคืนให้กบัผู้ซือ้และอยากทราบว่าเมื่อออกหุ้นกู้แล้ว บริษัทวางแผนจะใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ทัง้หมดใน
ครัง้เดียวหรือไมอ่ย่างไร 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า การใช้เงินของ
บริษัทจะเป็นไปด้วยความระมดัระวงั และบริษัทมีการควบคมุอตัราส่วนทางการเงิน และอยากให้มองว่าหุ้นกู้ เป็น
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทจดทะเบียน และ ณ ปัจจุบนัไม่ได้วางแผนท่ีจะใช้เงินทัง้หมดใน
คราวเดียว 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนีเ้พ่ิมเติม 

เลขานกุารฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 
600,000,000 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ และลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 
600,000,000 บาทตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 468,991,998 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 468,991,998 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน 
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซือ้ขายในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

ประธานฯ มอบหมายให้นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า
เน่ืองจากบริษัทมีคณุสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดตามรายละเอียดท่ีปรากฏ
ในหนงัสือเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพิจารณาลว่งหน้า 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2563 ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ได้พิจารณา
แล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการย้ายหลกัทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยในปัจจุบันตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
พิจารณาอนมุตัิให้หลกัทรัพย์ของบริษัทซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2563 ท่ีผ่านมา ซึ่งการย้ายหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการท าก าไรของบริษัทท่ีเพ่ิมขึน้ และจะมีโอกาสได้รับความเช่ือมัน่จากกลุ่มนกั
ลงทนุโดยเฉพาะผู้ลงทนุประเภทสถาบนัมากย่ิงขึน้  

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเร่ืองดังกล่าวแล้วและมีมติเสนอให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 พิจารณารับทราบการย้ายหลกัทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

จากนัน้ นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถาม 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น) ได้แสดงความยินดีกบับริษัทและสอบถามว่า การย้ายเข้า
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีคา่ใช้จ่ายเท่าไร ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) เท่าไรเมื่อเทียบกบั ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และผลประโยชน์ท่ีบริษัทจะได้รับจากการย้ายเข้า
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตา่งจากการอยู่ ตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ (MAI) เป็นอย่างไร 

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการและผู้ จัดการส่วนบัญชีและการเงิน  ชีแ้จงว่า 
ค่าธรรมเนียมทัง้ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไม่แตกต่างกัน
มาก รวมถึงค่าธรรมเนียมของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) ซึง่คิดบนพืน้ฐานของ
จ านวนผู้ ถือหุ้น และทนุจดทะเบียนเป็นหลกั  
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นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า 
ผลประโยชน์จากการย้ายจาก ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เป็นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จะ
เป็นในเร่ืองของภาพลกัษณ์ของบริษัท และช่วยให้เข้าถงึกลุม่นกัลงทนุท่ีหลากหลายขึน้ 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้ น) ได้ให้ความเห็นว่าเมื่อย้ายเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) ช่วยท าให้ผลก าไรดีขึน้ เพ่ือให้ราคาหุ้นปรับขึน้ตาม 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ขอบคุณส าหรับ
ข้อเสนอแนะและยืนยนัวา่จะพยายามท าให้ดีท่ีสดุ พร้อมแจ้งวา่ไมส่ามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัราคาหุ้นได้ 

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามว่า การท่ีบริษัทเข้าตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET)  มีสถาบนัการเงินติดตอ่ทางบริษัทเข้ามาบ้างหรือไม ่

นายภานมุาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าหากเป็นเร่ืองท่ีให้
ข้อมลูแล้วขดัตอ่กฎหมายหรือกฎระเบียบเร่ืองการเปิดเผยข้อมลู ทางบริษัทต้องขออนญุาตงดให้ความเห็น 

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้ น) ได้ให้ความเห็นว่า ส่วนใหญ่ท่ีบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) เป็นเพราะสถาบนัไมส่ามารถลงทนุในบริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ (MAI) ได้ หาก
เข้าตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แล้วท าให้สถาบนัเข้าซือ้ได้ซึง่อาจมีผลตอ่ราคาหุ้น 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ขอบคณุส าหรับความ
คิดเห็นของผู้ ถือหุ้น พร้อมสญัญาวา่บริษัทจะท าให้ดีท่ีสดุในการเพ่ิมผลก าไรให้แก่ธุรกิจของบริษัท 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระนีเ้พ่ิมเติม จึงถือว่าท่ีประชุมรับทราบ
การย้ายหลกัทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แล้ว 

จากนัน้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ด าเนินการประชมุตอ่ 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นเสนอเร่ืองอื่นท่ีนอกเหนือจากวาระการประชุมท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้โดย
การเสนอเร่ืองอ่ืนใดนัน้ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท ระหว่างวนัท่ี 24 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท
จดทะเบียน ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุม
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วา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม หรือประสงค์จะสอบถามในเร่ืองอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมหรือไม ่

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นนอกเหนือจากวาระการประชมุ จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นสอบถามเร่ืองอื่นๆ 

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามว่าสถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบกับบริษัทอย่างไร 
และบริษัทมีวิธีรับมืออย่างไร 

นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าสถานการณ์โควิด-
19 มีผลกระทบกับอุตสาหกรรมหลายประเภท  ในส่วนของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีหลายสาขา เช่น ในจังหวดั
ภเูก็ตและกระบ่ีท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวก็จะได้รับผลกระทบบ้าง แต่ลกัษณะธุรกิจของบริษัทเป็นการซือ้มาขายไป จึง
ขึน้อยู่กับอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในตลาด  หากมีอุปทาน (Supply) มาก จะท าให้ก าไรต่อ
หน่วยน้อยลง แตถ้่าอปุทานน้อยลงจะท าให้ก าไรตอ่หน่วยดีขึน้ และขอให้ดผูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามเพ่ิมเติมว่างานมอเตอร์โชว์ท่ีผ่านมามีผลตอบรับเป็น
อย่างไร 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าตามปกติในงาน
มอเตอร์โชว์จะมีการเปิดตวัรถรุ่นใหม ่เพ่ือกระตุ้นความต้องการของผู้ซือ้ ซึง่ในสถานการณ์โควิด-19 มอเตอร์โชว์ก็
เป็นปัจจยัในเชิงบวกของการขายรถยนต์ 

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้ น) สอบถามเพ่ิมเติมว่า ท่ีบริษัทมีการน ารถไปขายในช่องทาง
ออนไลน์มากขึน้ ผลตอบรับเป็นอย่างไร 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าบริษัทไม่ได้มีการ
ขายในออนไลน์มากขึน้ เพียงแต่ปัจจุบนัมีช่องทางการขายหลากหลายช่องทางและบริษัทก็จะพยายามเข้าถึงทุก
ช่องทาง 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า ธุรกิจใหม่ช่ือ ออโตคลิก ซึง่เป็นธุรกิจบริการ
ซอ่มแซมและบ ารุงรักษารถยนต์แบบเร่งดว่น (Fast Fit) จะท าให้ยอดขายเพ่ิมขึน้หรือไม่ 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้อธิบายภาพรวมธุรกิจ
บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์แบบเร่งด่วน (Fast Fit) ว่าเป็นธุรกิจท่ีให้บริการแบบเร่งด่วนและจ ากัด
เฉพาะบางประเภท เช่น ระบบช่วงล่าง ระบบเบรค และชีแ้จงต่อว่า โดยพฤติกรรมปกติของผู้ ใช้รถยนต์จะน า
รถยนต์เข้าศนูย์บริการย่ีห้อของผู้ผลิตรถยนต์จนครบระยะรับประกนั เมื่อพ้นระยะรับประกนัก็จะหนัไปใช้บริการ
นอกศนูย์โดยผู้ ใช้รถยนต์บางกลุ่มจะเลือกไปใช้บริการของศนูย์บ ารุงรักษารถยนต์แบบเร่งด่วน (Fast Fit) ดงันัน้ 
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การเปิดธุรกิจศนูย์บ ารุงรักษารถยนต์แบบเร่งดว่นของบริษัทจะมีผลท าให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ ใช้รถยนต์ท่ีมี
จ านวนมากขึน้กว่าฐานลกูค้าเดิมของบริษัท ท่ีส าคญัคือการเข้าถึงตลาดผู้ ใช้รถยนต์ได้โดยไม่จ ากดัย่ีห้อรถยนต์  
ธุรกิจนีจ้ึงเป็นการแก้ไขจุดอ่อนหรือลดข้อจ ากัดเดิมของบริษัท และใช้จุดแข็งจากขีดความสามารถทางธุรกิจท่ี
บริษัทมีความเช่ียวชาญในการขยายตลาด 

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้ น) สอบถามเพ่ิมเติมว่า ธุรกิจนีแ้ตกต่างจากผู้ ให้บริการรายอื่น
อย่างไร 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า การให้บริการและ
การดแูลใสใ่จลกูค้าท่ีเหนือกว่าในระดบัมาตรฐานของบริษัทจะท าให้บริษัทมีโอกาสทางการตลาดสงูแม้จะมีผู้ เล่นใน
ตลาดนีจ้ านวนมาก อีกทัง้บริการประเภทนีเ้ป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่มาก ยงัมีช่องทางในการเจาะเข้าถึงได้อีกมาก 

นายอน ุวอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามเพ่ิมเติมวา่ ธุรกิจบริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์
แบบเร่งดว่น (Fast Fit) ดงักลา่วคาดวา่จะเติบโตประมาณเท่าไร 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ ชีแ้จงว่า การเปิดออโตคลิกหนึ่งสาขาใช้ทรัพยากรทัง้เงินลงทุน 
เวลาและอื่นๆ น้อยกวา่การท่ีบริษัทเปิดโชว์รูมจ าหน่ายและศนูย์บริการรถยนต์ ดงันัน้การเพ่ิมสาขาจึงสามารถท า
ได้รวดเร็วมาก การเพ่ิมสาขาไปถึง 100 สาขาก็มีความเป็นไปได้ ด้านการคืนทุนก็สัน้คือรวดเร็วกว่า และหาก
ประเมินก าไรขัน้ต้นต่อหนึ่งสาขาของออโตคลิกไว้ท่ีเดือนละ 100 ,000 บาท (ปีละ 1,200,000 บาท) การท าออโต
คลิก 100 สาขาคาดวา่จะมีก าไรมากกวา่ธุรกิจปัจจบุนัท่ีท าอยู่ 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามเพ่ิมเติมว่าบริษัทตัง้เป้าหมายในการด าเนินการปีนีไ้ว้
อย่างไร 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า ขณะท่ีบริษัทตัง้
เป้าไว้ยังไม่เกิดสถานการณ์โควิด-19 และในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 นัน้ดีกว่าไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 แต่พอ
เกิดสถานการณ์โควิด-19 ท าให้แผนท่ีเคยวางไว้ก็ต้องเลื่อนออกไป แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจก็ต้องด าเนินต่อไปและ
บริษัทก็จะต้องเพ่ิมความระมดัระวงัมากขึน้ 

นายพานิช พงศ์พิโรดม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ กล่าวเสริมว่าผลประกอบการใน
ไตรมาสแรก ยอดขายรถยนต์ลดลง 52 คนัเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดิมในปีท่ีแล้ว แต่มีรถซ่อมเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตาม 
แม้ยอดขายลดแต่ก าไรยังเป็นไปตามเป้าท่ีบริษัทวางไว้ โดยมากกว่าท่ีตัง้เป้าไว้จ านวน 1 ล้านบาท  ส าหรับ
สถานการณ์โควิด-19 บริษัทได้มีการท าแผนการเพ่ือพิจารณาความเสี่ยงไว้อยู่แล้ว  ส่วนของออโตคลิกเม่ือเทียบ
กบัคูแ่ข่ง เราต้องบริการให้ดีกวา่ด้วยราคาท่ีเหมาะสม และคาดวา่ธุรกิจนีน้่าจะคืนทนุภายใน 4 ปีคร่ึง 
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