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ผู้สอบบัญชี 

1. นายณฐัพงศ์ ตนัติจตัตานนท์  บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

2. นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ  บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางสาวสิริพรรณ เกรียงวฒันพงษ์  บริษัท สํานกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากดั 

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง 

บริษัท ควิดแลบ จํากัด เป็นผู้ ทําการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นและตรวจนับผลการ

ลงคะแนนเสียงร่วมกบันางสาวพรรัตน์ อจัฉริยหิรัญชยั ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท 

เร่ิมการประชุม 

ณ เวลา 10.00 น. นายพานิช พงศ์พิโรดม ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 

(“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสิริพรรณ เกรียงวฒันพงษ์ เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผู้ ดําเนินการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ แจ้งว่า สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (Covid-19) ในขณะนีทํ้าให้บริษัทมีความจําเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 (AGM) ของบริษัทเป็นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) แทน จากนัน้ จงึได้รายงานให้ท่ีประชมุทราบถงึข้อมลูในปัจจบุนัท่ีเก่ียวกบัจํานวน

ทนุและจํานวนหุ้นของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ดงันี ้ 

ทนุจดทะเบียน   300,000,000 บาท  

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว   300,000,000 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน  600,000,000 หุ้น 

หุ้นสามญัท่ีออกและจําหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น 

มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ    0.50 บาท 

บริษัทได้ระบุวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2564 

(Record Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2564  

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมเพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้

เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

เลขานุการฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ณ ขณะเร่ิมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มีผู้ ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 3 ราย และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 36 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะทัง้สิน้ 39 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 469,514,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

78.2524 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคบัข้อ 33 
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ของบริษัท ซึง่กําหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไม่น้อย

กวา่ 25 ราย หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชุม จากนัน้ ประธานฯ ได้กลา่วเปิดการประชมุและให้เลขานุการ

ฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามวาระการประชมุท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและ

วิธีการนบัคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละ

รายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีท่านถืออยู่หรือได้รับมอบฉนัทะ 

2. ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไมมี่สิทธิออกเสียงในวาระนัน้  

3. ในการลงคะแนนเสียง การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียง

ของผู้ ถือหุ้นท่ีประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์และคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ ซึง่ได้บนัทึกไว้ล่วงหน้าเม่ือ

ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ ถ้าผู้มอบฉันทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระ

ใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้ รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ ออกเสียงลงคะแนนสําหรับระเบียบวาระนัน้ๆ ได้ตามท่ี

เห็นสมควรโดยการคลิกเข้าไปในเมนูการลงคะแนนเสียงในระบบสําหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) วาระท่ีต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะเสียงของผู้

ถือหุ้นซึง่ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะท่ีออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบตัร

เสียเท่านัน้ แตไ่มน่บัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 

2) วาระท่ีต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับ

เสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุท่ีออกเสียงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย บตัรเสีย

และงดออกเสียง 

ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก

เสียง โดยการคลิกเลือกเมนูทางซ้ายมือด้านบนสุดเพ่ือลงคะแนนเสียงในระบบตามขัน้ตอนในคู่มือวิธีการใช้งาน

ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ท่ีบริษัท ควิดแลบ จํากัด ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นทางอีเมล โดย

บริษัทจะให้เวลาผู้ ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพ่ือลงคะแนนเสียง ในระหวา่งการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ หาก

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะไมดํ่าเนินการทําเคร่ืองหมายใด ๆ จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัตามวาระท่ีเสนอมานัน้ 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนีถื้อว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะหรือบัตรเสีย ซึง่บริษัทจะไม่

นบัเป็นคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ 
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1. การลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายมากกวา่ 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian 

2. การลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั ยกเว้นกรณี Custodian 

ในกรณีของ Custodian ท่ีได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ 

บริษัทได้ดําเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดงักลา่วไว้ในระบบแล้ว 

ทัง้นีเ้ม่ือเลขานุการฯ ได้แจ้งปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงของ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ียงัไมไ่ด้ดําเนินการใดๆ เป็น “เห็นด้วย” กบัวาระท่ีเสนอมานัน้โดยอตัโนมติั 

การรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) หัก

ออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุและ/หรือออกเสียงลงคะแนนเพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

โดยคะแนนเสียงสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย 

มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

- วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ต้องได้รับมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

- วาระท่ี 6 ต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

- วาระท่ี 2 และวาระท่ี 8 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไมต้่องลงมติ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีคําถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ

การประชุมในแต่ละวาระ หรือ มีคําถามนอกเหนือจากวาระท่ีกําลังพิจารณาอยู่ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วม

ประชุมพิมพ์คําถามในหน้าต่างห้องแชทท่ีปรากฏอยู่ทางด้านลา่งซ้ายมือในระบบซึง่ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์

คําถามได้ตัง้แต่เร่ิมต้นการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทจะรวบรวมคําถามทัง้หมด และตอบคําถามจาก

ผู้ เข้าร่วมประชมุภายหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุทกุวาระของการประชมุในครัง้นี ้

  จากนัน้จงึขอให้ประธานฯ เข้าสูว่าระการประชมุท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารฯ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

เลขานุการฯ แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

ประชมุเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดและได้จดัส่งสําเนารายงานการประชมุ

ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลว่งหน้าแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 
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จากนัน้ เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2563 และลงมติในวาระนีผ้่านระบบการลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ตามท่ีเสนอ 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 469,514,300 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 469,514,300 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง 

                                                     ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน รายงานผลการดําเนินงานโดยสรุปของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ท่ีประชมุทราบ 

นางสาวนุชนาถ สกุลสนัเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จดัการส่วนบญัชีและ

การเงินได้นําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ผ่านวิดีทศัน์ โดยมีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้ 

ปี 2563 นับเป็นปีท่ี  2 ของการก้าวเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท  

ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) โดยการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและความสามารถในการทํากําไรท่ีเพ่ิมขึน้ ส่งผล

ให้ในปี 2562 บริษัทมีผลประกอบการท่ีเข้าเง่ือนไขและมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เพ่ือเข้าซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ทัง้นี ้ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ได้พิจารณาและอนุมติัให้ย้ายจากตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (SET) 

ได้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป  

ในปี 2563 บริษัทได้เผชิญกบัปัจจัยความท้าทายจากสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกท่ีถดถอยลง จาก

ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สง่ผลให้อตุสาหกรรมยานยนต์

ได้รับผลกระทบอย่างหนกั โดยเฉพาะการทําให้เกิดการขาดตอนของห่วงโซ่อปุทาน ตลาดรถยนต์ชะลอตวัและทํา

ให้ผู้บริโภคชะลอการตดัสินใจซือ้สินค้า 
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และเน่ืองด้วยสถานการณ์ดงักล่าวรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการการควบคมุการแพร่ระบาด

ของ Covid-19 บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั จึงหยุดเดินสายการประกอบรถยนต์ชัว่คราวของ

โรงงานสองแห่งท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปราจีนบุรี ตัง้แต่วันท่ี 27 มีนาคม 2563 จนถึงวันท่ี  

30 เมษายน 2563 ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถผ่านอุปสรรคในช่วงดังกล่าวไปได้ เน่ืองจากมีสินค้าคงเหลือประเภท

รถยนต์สําหรับจดัจําหน่ายให้ลกูค้าอย่างเพียงพอและสง่มอบให้ลกูค้าได้ตามปกติ 

โดยในปี 2563 ประเทศไทยมียอดขายรถยนต์รวมอยู่ ท่ี 825,070 คัน เทียบกับปี 2562 ท่ี 

1,007,552 คัน ซึ่งลดลงร้อยละ 18.1 โดยรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งมียอดขาย 332,097 คัน จากปี 2562 ท่ี 

468,638 คนั ลดลงร้อยละ 29.14  อย่างไรก็ตาม รถยนต์นั่งย่ีห้อฮอนด้ามียอดขายหดตวัลงน้อยกว่าภาพรวม

ของทัง้ตลาดรถยนต์นัง่ โดยลดลงร้อยละ 26.06 เหลือ 93,041 คนั เทียบกบัปี 2562 ท่ี 125,833 คนั นอกจากนี ้

ยังครองส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 27.5 เป็นอนัดับ 1 สําหรับ 4 เซ็กเมนต์หลกั ทัง้นี ้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก

ในช่วงปลายปีท่ีผ่านมา ฮอนด้าเปิดตัวรถยนต์ 2 รุ่นใหม่คือ Honda city hatchback และ Honda City  

e-HEV ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค 

บริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ จํากัด บริษัทย่อย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

Covid-19 ด้วยเช่นกนั โดยยอดจําหน่ายรถยนต์ของบริษัทลดลงอย่างมีสาระสําคญั ยอดจําหน่ายรวมทัง้ปีลดลง

ร้อยละ 38 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทลดลงในปี 2563 ถึงร้อยละ 33.56 เม่ือเทียบกบัปี

ก่อนท่ีมีการเติบโตสงูกวา่คา่เฉลี่ยจากการขยายสาขาเพ่ิมมากขึน้  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะต้องเผชิญกบัปัจจยัความท้าทายในด้านต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ บริษัท

ยังสามารถทํากําไรสุทธิได้ 35.17 ล้านบาท แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 

2562 แล้ว ปี 2563 มีกําไรลดลง 18.34 ล้านบาทหรือร้อยละ 34.29 ซึ่งถือเป็นผลการดําเนินงานท่ีประเมินว่า

ปรับตวัและตอบสนองได้ดีพอประมาณภายใต้สภาวะตลาดท่ีไมเ่อือ้อํานวย ทัง้นี ้เน่ืองจากการมุง่เน้นสว่นงานด้าน

การให้บริการซอ่มและขายอะไหลทํ่าให้รายได้จากสว่นงานดงักลา่วนีเ้พ่ิมขึน้    

นางสาวนุชนาถ สกุลสนัเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้ จดัการส่วนบัญชีและ

การเงินได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้ให้การสนบัสนนุบริษัท จากนัน้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ดําเนินการประชมุตอ่ 

เลขานกุารฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า วาระท่ี 2 นีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง จากนัน้

จงึขอให้ประธานฯ เข้าสูว่าระถดัไป 
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ

กําไรขาดทุน) ของบริษัทสําหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ สกุลสนัเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง

และผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุทราบ 

นางสาวนุชนาถ สกุลสนัเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จดัการส่วนบญัชีและ

การเงิน นําเสนอฐานะการเงินของบริษัทสําหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผ่านวีดิทศัน์ ดงันี ้ 

บริษัทได้จดัสง่รายงานประจําปี 2563 ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 ซึง่มีรายละเอียดของ

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ รวมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชีไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ

ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึง่ผลประกอบการในปี 2563 ตามงบการเงินรวมสรุปได้ดงันี ้

รายได้รวมในปี 2563 เท่ากบั 2,075 ล้านบาท ลดลง 1,048 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.56 เม่ือ

เทียบกบัปี 2562 โดยรายได้จากสว่นงานจําหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ โดยยอด

จําหน่ายรถยนต์ลดลงร้อยละ 38 สง่ผลให้รายได้จากสว่นงานนีล้ดลงร้อยละ 39.46 คิดเป็นจํานวนเงิน 1,045 ล้าน

บาท ซึง่โดยรวมเกิดจากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัอนัเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทําให้ลูกค้า

ชะลอการใช้จ่ายซือ้สินค้าท่ียงัไมจํ่าเป็นเร่งดว่น  

รายได้จากส่วนงานบริการซ่อมบํารุงและจําหน่ายอะไหล่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 เป็นจํานวนเงิน 15 

ล้านบาท สาเหตหุลกัเน่ืองจากการรับรู้รายได้เตม็ปีในสว่นงานบริการซอ่มบํารุงและจําหน่ายอะไหลข่องสาขาเมือง

กระบ่ี ท่ีเปิดให้บริการสว่นของศนูย์บริการเม่ือเดือนตลุาคม 2562  

รายได้ค่าคอมมิชชั่นจากประกนัภัยและไฟแนนซ์รถยนต์และรายได้อ่ืนๆ ลดลงตามรายได้จาก

การขายรถยนต์ท่ีลดลง  

ในปี 2563 บริษัทมีกําไรขัน้ต้น 175.31 ล้านบาท ลดลง 19.46 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 เม่ือ

เทียบกบัปี 2562 สําหรับอตัรากําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.34 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากความสามารถในการทํา

กําไร ประเมินจากอัตรากําไรขัน้ต้นของแต่ละส่วนงานท่ีเพ่ิมสูงขึน้ และสัดส่วนการขายท่ีเพ่ิมขึน้ของส่วนงาน

ให้บริการซ่อมและจําหน่ายอะไหล่ ซึง่เป็นส่วนงานท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีสงูกว่าค่าเฉลี่ย ทําให้อตัรากําไรขัน้ต้น

โดยรวมเพ่ิมสงูขึน้ 

นอกจากนี ้ในส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ ทัง้ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารและ

ต้นทนุทางการเงิน สําหรับปี 2563 ลดลง 14 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.3 
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โดยเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการขายท่ีลดลง 11.21 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.55 เน่ืองจากปริมาณการ

ขายรถยนต์ท่ีลดลงตัง้แต่เดือนเมษายน ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ท่ีทําให้บริษัทต้อง

ยกเลิกการทําการตลาดในบางกิจกรรม เช่น การออกบธูในศนูย์การค้าหรือแหลง่ชมุชน สง่ผลให้คา่นายหน้าในการ

ขายและคา่จดักิจกรรมทางการตลาดลดลง  

และในส่วนของต้นทุนทางการเงินท่ีลดลงร้อยละ 7.3 เน่ืองมาจากปริมาณสินค้าคงคลงัประเภท

รถยนต์ท่ีลดลงในช่วงท่ีบริษัท ฮอนด้าออโตบิล (ประเทศไทย) จํากดั หยุดสายการประกอบและสง่มอบ รวมถงึการ

บริหารจดัการสินค้าคงคลงัให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัความต้องการของตลาดในแตล่ะช่วงท่ีผ่านมาอีกด้วย  

ทัง้หมดนี ้ส่งผลให้กําไรสทุธิสําหรับปี 2563 เท่ากบั 35.17 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34.29 อตัรา

กําไรขัน้ต้นลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 1.71 เป็นร้อยละ 1.69 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,322.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.7 จาก 

1,569 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2562 โดยเป็นหนีส้ินจํานวน 659.7 ล้านบาทและสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 662.8 ล้านบาท  

สาเหตหุลกัมาจากสินค้าคงเหลือสุทธิท่ีลดลงร้อยละ 49.47 จาก 475 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2562 

เป็น 240 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการชะลอการรับรถยนต์จากฮอนด้าตัง้แต่สิน้เดือนมีนาคม 2563 และการ

บริหารจดัการสินค้าคงคลงัให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การขายท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ Covid-19 

สําหรับหนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 659.7 ล้านบาท ลดลง 256.26 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 27.98 โดยมีสาเหตมุาจาก 1. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 320 ล้านบาท ลดลง 350 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.24 จากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ เน่ืองจาก

บริษัทชะลอการสัง่ซือ้รถยนต์ตัง้แต่สิน้เดือนมีนาคม 2563 และ 2. หนีส้ินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 เท่ากับ 108.85 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 108.85 ล้านบาทหรือร้อยละ 100 เน่ืองจากการบันทึกสัญญาเช่าท่ีดิน

ระยะยาวตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 

สําหรับอตัราส่วนทางการเงินของบริษัท ปัจจุบันอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 1 

เท่าและอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี  ้(DSCR) เท่ากับ 2.08 เท่า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีสถาบันการเงิน

กําหนด อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และ อตัราผลตอบแทนการลงทุน (ROE) เป็น 2.43 เท่าและ 5.34 

เท่าตามลําดบัในปี 2563 ลดลงจาก 3.85 และ 10.31 เท่าตามลําดบั เน่ืองจากกําไรสทุธิท่ีลดลง 

นางสาวนุชนาถ สกุลสนัเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จดัการส่วนบญัชีและ

การเงิน ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า รายละเอียดเป็นไปตามท่ีปรากฏในหมวด “งบแสดงฐานะการเงิน” หน้า 128 ของ

รายงานประจําปี จากนัน้ จงึได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ดําเนินการประชมุตอ่ 
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เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(งบดลุและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัทสาํหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบของ 

ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี และลงมติในวาระนีผ้่านระบบการลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุล

และงบกําไรขาดทนุ) ของบริษัทสําหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ

บญัชีท่ีได้รับอนญุาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 469,515,300 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 469,515,300 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาํปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววโรชา ไกรครุฑ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้

ให้ท่ีประชมุทราบ 

นางสาววโรชา ไกรครุฑ ผู้ จัดการฝ่ายบัญชี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมดงันี ้จากผลการดําเนินงานของ

บริษัทสําหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทมีกําไรสุทธิเป็นจํานวน

เงิน 84,777,187 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้บริษัทจัดสรรเงินกําไรเพ่ือเป็นทุน

สํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

(1) จดัสรรเงินกําไรเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนเงิน 4,250,000 บาท โดย

คิดเป็นร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีของบริษัท และ 

(2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันกําหนด

รายช่ือผู้ ถือหุ้ นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันท่ี 27 เมษายน 
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2564 โดยจา่ยเงินปันผลจากกําไรสทุธิของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน

ปันผลจํานวนทัง้สิน้ 24,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจะดําเนินการภายใน

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและมีมติเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนุมติัการจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทประจําปี 

2563 ตามรายละเอียดข้างต้น 

จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ดําเนินการประชมุตอ่ 

เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย

และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2563 และลงมติในวาระนีผ้่านระบบการลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2563 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 469,515,300 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 469,515,300 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง 

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่ง 

ตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารฯ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

 เลขานุการฯ แจ้งต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ี

มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ประกอบกบัข้อบังคบัของบริษัท กรรมการของบริษัทจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด

จะต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจําปีของบริษัท สําหรับกรรมการท่ีต้องออกจาก

ตําแหน่งตามวาระในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 มีจํานวน 3 ราย ดงันี ้
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(1) นายพานิช พงศ์พิโรดม  กรรมการอิสระ 

(2) นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ  กรรมการอิสระ 

(3) หมอ่มหลวงวินยั เกษมศรี  กรรมการอิสระ 

  ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือให้คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 

โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวนัท่ี 25 ธันวาคม 2563 จนถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้

ถือหุ้นรายใดแจ้งความจํานงในเร่ืองดงักลา่ว 

  เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตาม

ตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ข้อมลูและประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและ

ได้รับการเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 3 ในหนงัสือ

เชิญประชมุ 

  จากนัน้เลขานกุารฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม

วาระและลงมติในวาระนีผ้่านระบบลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระตามท่ีเสนอ 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ดงันี ้

(1) นายพานิช พงศ์พโิรดม  กรรมการอสิระ 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 469,515,300 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 469,515,300 100 
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(2) นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอสิระ 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 469,515,300 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 469,515,300 100 

 

(3) หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี กรรมการอสิระ 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 469,515,300 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 469,515,300 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารฯ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตามคําแนะนําและความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้มีมติเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 พิจารณา

อนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2564 อันได้แก่ เบีย้ประชุมและโบนัส

กรรมการ โดยมีวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดงันี ้

รายการ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา) 

วงเงนิที่ขออนุมัต ิ วงเงนิที่ได้รับ

อนุมัติ 

จ่ายจริง 

คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 5,000,000 5,000,000 980,000 

 



13 

ค่าตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชุดย่อย (บาท) 

ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 (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 

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

• ประธานกรรมการ

• กรรมการ

25,000 

20,000 

- 

- 

3. โบนสักรรมการ พิจารณาจากผลประกอบการ

ระหวา่งปีเป็นเกณฑ์ 

พิจารณาจากผลประกอบการ

ระหวา่งปีเป็นเกณฑ์ 

ทัง้นี  ้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2564 

โดยเบีย้ประชมุของกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยสําหรับปี 2564 เป็นอตัราเดิมท่ีได้อนมุติั

ไว้แล้วในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 และคา่ตอบแทนข้างต้นจะจ่ายให้

เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ี ไม่ได้ เป็นผู้ บ ริหาร (Non-Executive Director) ท่ี ดํารงตําแหน่งใน

คณะกรรมการบริษัทเท่านัน้ 

จากนัน้ เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมติัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและ

กรรมการชดุย่อยสําหรับปี 2564 และลงมติในวาระนีผ้่านระบบการลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

สําหรับปี 2564 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้
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มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 469,515,300 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 469,515,300 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบ

บัญชีสําหรับปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววโรชา ไกรครุฑ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดใน

วาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นางสาววโรชา ไกรครุฑ ผู้ จัดการฝ่ายบัญชี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัแตง่ตัง้

ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี 2564 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้

คดัเลือกและขอเสนอให้แต่งตัง้นายณัฐพงศ์ ตนัติจตัตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8829 หรือนายไวโรจน์ 

จินดามณีพิทกัษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565 หรือนายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

7900 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้สอบบัญชีท่ี

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ ทําการ

ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสําหรับปี

สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 ของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบ

การเงินรวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 3,110,000 บาท 

ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ ดํารง

ตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทัง้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท จากนัน้ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ดําเนินการประชมุตอ่ 
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เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและกําหนด

คา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2564 และลงมติในวาระนีผ้่านระบบการลงคะแนนเสียง 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนแก่

ผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2564 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 469,515,300 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 469,515,300 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พจิารณารับทราบการดําเนินงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า 

เน่ืองจากบริษัทมีการจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม ่คือ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จํากดั เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 

โดยออโตคลิกประกอบธุรกิจจําหน่ายอะไหล่รถยนต์และให้บริการซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์ทุกย่ีห้อประเภท

เร่งด่วนหรือธุรกิจ FAST-FIT อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้รับทราบถึงความคืบหน้า

ของการเปิดดําเนินการสําหรับสาขาในลําดับท่ี 1 ของออโตคลิก ภายใต้ช่ือ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จํากัด 

สาขาเทพกระษัตรี ซึง่จดัตัง้อยู่ในจงัหวดัภเูก็ต โดยได้เปิดดําเนินการแล้วเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564  

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเร่ืองดังกล่าวแล้วและมีมติเสนอให้ท่ีประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2564 พิจารณารับทราบการดําเนินงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท จากนัน้ได้

มอบหมายให้เลขานกุารฯ ดําเนินการประชมุตอ่ 

เลขานกุารฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ วาระท่ี 8 นีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
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วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ควรท่ีจะเปิดโอกาสให้กบัผู้

ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากวาระการประชุมท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ในหนังสือ

เชิญประชมุได้โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนัน้ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด โดยได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2564 ผ่านทาง

เวบ็ไซต์ของบริษัท ระหว่างวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

ของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม สําหรับการเสนอวาระอ่ืนๆ 

ประธานฯ จงึขอชีแ้จงหลกัเกณฑ์ ดงันี ้ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) มาตรา105 วรรค 2 และข้อ 36 ของข้อบงัคบับริษัท กําหนดไว้วา่เม่ือท่ีประชมุพิจารณาระเบียบวาระการ

ประชุมตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึ่ง

ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ใน

หนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ดงันัน้หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระการประชุม

จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดหรือไม่น้อยกว่า 

200,000,000 หุ้นจากจํานวนหุ้นทัง้หมด 600,000,000 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ท่ีประชุมพิจารณาได้ 

และสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากวาระการประชมุหรือไม ่ 

ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอ่ืนเข้าสูก่ารพิจารณาของท่ีประชมุ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารเป็นผู้ ชีแ้จงคําถามท่ีได้รับลว่งหน้าทางอีเมลและคําถามจากผู้ เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ 

สําหรับคําถามท่ีได้รับลว่งหน้าทางอีเมลจากนาย เจริญ ตัง้สิริวงศ์ ผู้ ถือหุ้น มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. แผนการเปิดสาขาของบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จํากัดภายใน 1-3 ปีนีเ้ป็นอย่างไร จะถูก

กระทบจาก Covid-19 หรือไม ่

คําชีแ้จงของบริษัท นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จง

ว่า ตามแผนของบริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ จํากดั จะมีการเปิดโชว์รูมและศนูย์บริการอีก 6 แห่งภายใน 1-3 ปี ทัง้นี ้

Covid-19 ได้เร่ิมเข้ามาตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 ซึง่กระทบกบัอตุสาหกรรมยานยนต์พอสมควร และ ณ ขณะนี ้

การแพร่ระบาดของ Covid-19 อยู่ในระลอก 3 แล้วซึ่งค่อนข้างรุนแรงกว่าทุกครัง้ท่ีผ่านมา ดงันัน้ แผนการขยาย

สาขาของบริษัทจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 

ประกอบด้วย 
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2. จงัหวดัภูเก็ตมีข่าวว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรลดลงจากท่องเท่ียวท่ีซบเซาหนกั การเปิดโชว์

รูมเพ่ิมอีกแห่งจะถกูทบทวนหรือไม ่ทางฮอนด้ามีการบงัคบัระยะเวลาในการเปิดหรือไมแ่ละจะโดนคา่ปรับจากการ

เปิดโชว์รูมและศนูย์บริการลา่ช้าหรือไม ่

คําชีแ้จงของบริษัท นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จง

ว่า แม้ว่าการเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งท่ี 3 ในจังหวัดภูเก็ตจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ Covid-19 จนทําให้เกิดความล่าช้า แต่บริษัทมีแผนท่ีจะเปิดอย่างแน่นอน เน่ืองจากเป็นจังหวดัท่ีมี

ศกัยภาพทางเศรษฐกิจ ในส่วนของฮอนด้าฮอนด้าไม่ได้มีกําหนดระยะเวลาในการเปิดและไม่มีค่าปรับจากการ

เปิดลา่ช้าของโชว์รูมและศนูย์บริการดงักลา่ว 

3. บริษัทมีโอกาสเปิดโชว์รูมในภาคอ่ืนๆ รวมถงึกรุงเทพมหานครหรือไม ่และมีข้อกําหนดในการจํากดั

จํานวนโชว์รูมจากทางฮอนด้าหรือไม ่

คําชีแ้จงของบริษัท นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จง

ว่า บริษัทตัง้เป้าหมายว่าจะเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการให้ครบทั่วทุกภูมิภาค โดยคํานึงถึงทําเลท่ีมีศกัยภาพทาง

เศรษฐกิจ ทัง้นี ้ฮอนด้าไมมี่ข้อจํากดัในเร่ืองของจํานวนโชว์รูมท่ีจะเปิด 

4. มีโอกาสท่ีบริษัทจะเปิดโชว์รูมขายรถจกัรยานยนต์ย่ีห้อฮอนด้าหรือไม ่

คําชีแ้จงของบริษัท นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จง

วา่ บริษัทไมไ่ด้มีแผนท่ีจะเปิดธุรกิจดงักลา่ว 

5. ขอทราบแผนการเปิดสาขาของบริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จํากดั ว่ามีแผนจะเปิดอีกก่ีสาขา

ในปีนีแ้ละสถานท่ีเป็นท่ีใดบ้าง 

คําชีแ้จงของบริษัท นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จง

วา่ สําหรับปีนีแ้ผนสําหรับการเปิดสาขาของบริษัทอยู่ท่ี 6 แห่ง และสถานท่ีจะพิจารณาจากทําเลท่ีมีศกัยภาพทาง

เศรษฐกิจและมีประชากรรถยนต์ท่ีมีจํานวนมาก 

6. การเปิดบริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จํากดัหรือธุรกิจ Fast-Fit ทางฮอนด้ามีการต่อต้านหรือไม ่

อย่างไร 

คําชีแ้จงของบริษัท นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จง

วา่ ธุรกิจ Fast-Fit เป็นธุรกิจท่ีให้บริการรถยนต์ซึง่ประมาณร้อยละ 90 เป็นรถยนต์ท่ีหมดระยะการรับประกนัจาก

ศนูย์บริการของรถยนต์ทกุแห่งแล้ว จงึไมมี่การตอ่ต้านจากทางฮอนด้าสําหรับธุรกิจประเภทนี ้
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