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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

เวลาและสถานที:่ 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมของบริษทั เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) 

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม: 
1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

 รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายเทพทยั ศิลา กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายศราวธุ จารุจินดา กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง  
5. นายสุวทิย ์ยอดจรัส กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
6. นายวรัญญู ศิลา กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์: 
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นางวไิลวรรณ ศรีส ารวล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ผู้บริหารและผู้เกีย่วข้องทีเ่ข้าร่วมประชุม: 
1. นางอญัชลี พรรคกลิน กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
2. นายสุธี สมาธิ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 
3. นายเกรียงศกัด์ิ ธรรมรักษา รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาระบบไอที 
4. นางสาวพนูศิลป์ แกว้จ านงค ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานส านกักรรมการและส่งเสริมคุณภาพ 
5. นายนิธิศ โสภณ รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบติัการ 
6. นางสาวนนัทนิตย ์ราชกิจ เลขานุการบริษทั 

ผู้สอบบัญชี: 
นายวชิาติ โลเกศกระว ี  บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ทีป่รึกษากฎหมาย: 
นายสมยศ สุธีรพรชยั บริษทั วาย ูแอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายใหท่ี้ปรึกษากฎหมายเป็นผูด้  าเนินการประชุม
ตามล าดบัวาระการประชุม 
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การประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 24 คน จ านวนหุน้ 293,433,603 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 53.35 
และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจ านวน 19 คน จ านวนหุน้ 110,715,700 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 20.13 รวมจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งส้ิน 43 คน ถือหุ้นรวมกนัไดท้ั้ งหมด 404,149,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.48 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทัจ านวน 550,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  จึงสามารถเร่ิมการประชุมได ้

ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 
1. ผูถื้อหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงได ้ในบตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บ ณ 

จุดลงทะเบียน 
2. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงหุ้น 1 หุ้น มีเสียงเท่ากบั 1 เสียง โดยวาระท่ี 1 เป็นวาระ

เพื่อรับรอง วาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้งลงมติ และวาระท่ี 3 ถึง 9 เป็นวาระเพื่ออนุมติั ดงัน้ี 
ก. วาระท่ี 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
ข. วาระท่ี 7 เป็นวาระเร่ืองพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
ค. วาระท่ี 9 เป็นวาระเร่ืองพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษทั และหนังสือบริคณห์สนธิ ตอ้ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ง. วาระท่ี 10 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือเสนอความเห็น  

ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั  
หากผูถื้อหุ้นจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นนั้น

จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด หรือเท่ากับ 183,333,333 หุ้น 
(550,000,000 หุน้/3) 

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่ีปรึกษากฎหมายจะสอบถามวา่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่  
- ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงให้กาเคร่ืองหมายถูก [] ลงในบตัรลงคะแนนในช่องท่ีประสงค์ 

พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน และส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือน าไปตรวจนบั รวมทั้งบตัรเสีย  
- ส าหรับการมอบฉันทะซ่ึงผูม้อบฉันทะลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแลว้ 

บริษทัจะบนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตั้งแต่เวลาท่ีผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  
ทั้งน้ี บริษทัจะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด และ

ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย โดยบริษทัจะแจง้ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระส้ินสุดลง 

ส าหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะ
ทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยวธีิเดียวกนั 

- บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียก่อน เพ่ือความสะดวกและ
รวดเร็ว  

- ส่วนบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีเห็นดว้ย บริษทัจะเก็บหลงัจากปิดการประชุม โดย
ขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านส่งมอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

4. หากผู ้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระเบียบวาระในการประชุม
วาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้น ๆ ได ้แต่หากผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอื่น ๆ ที่ไม่
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เก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุม ขอให้สอบถามภายหลงัการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ เสร็จส้ินแลว้ โดยเขียนค าถามลง
ในใบส่งค าถามซ่ึงไดแ้จกใหต้อนลงทะเบียนแลว้ส่งใหก้บัเจา้หนา้ท่ี  

ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัมอบหมายให ้บริษทั ควดิแลบ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการนบัคะแนน และเพ่ือความโปร่งใสใน
การนับคะแนนเสียง บริษทัไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นท่ีอาสาสมคัรมาร่วมเป็นสักขีพยานนบัคะแนนเสียงจ านวน 1 คน ซ่ึงนายจกัรพชัร   
น่ิมศิริ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดอ้าสาเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

นอกจากน้ี ไดแ้จง้ผลการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็น
ว่าเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมมายงับริษทั
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ หรือส่งค าถามล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
แต่อยา่งใด  

 จากนั้นไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ท่ีปรึกษากฎหมายเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 24 

กรกฎาคม 2563 ซ่ึงไดบ้นัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงันี ้ 

เห็นดว้ย จ านวน 403,627,303  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ านวน 6 คน คิดเป็นจ านวน 635,201 หุน้ 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563  
ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ต่อท่ีประชุมว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏใน

รายงานประจ าปีตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 ท่ีได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถ  
ดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือสแกนได้ท่ีจุดลงทะเบียน และเชิญนางอญัชลี พรรคกลิน 
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กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูน้ าเสนอรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั
ประจ าปี 2563 ต่อท่ีประชุม ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

• เปรียบผลการด าเนินงานปี 2563 กบัปี 2562 ดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ ปี 2563 ปี 2562 % ผลต่าง 

   สินทรัพย์        
            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  193.36  68.69  181.5 
            เงินลงทุนระยะสั้น/สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน              304.27  320.27  (5.0) 
            ลูกหน้ีค่ารถ ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน             125.74  134.58  (6.6) 
            ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ              279.78  246.20  13.6 
            สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้             829.79                      -    100.0 
            สินทรัพยอ่ื์น ๆ                45.47  75.66  (39.9) 

   สินทรัพย์รวม           1,778.41  845.40  110.4 

   หนีสิ้น         

            เจา้หน้ีค่ารถ เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน             379.01  241.18  57.1 
            หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิ              799.13                      -    100.0 
            หน้ีสินอ่ืนและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย                94.01  86.93  8.1 

   หนีสิ้นรวม           1,272.14  328.12  287.7 
   ส่วนของผูถื้อหุน้              506.27  517.28  (2.1) 

 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น           1,778.41  845.40  110.4 

ในปี 2563 งบแสดงฐานะการเงินของบริษทัไดรั้บผลกระทบจากการน าเอามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 
16 (TFRS16) มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดยบริษทัรับรู้ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินการเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าคงเหลือตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชว้ิธีคิดลด ซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 จ านวน 829.79 ลา้นบาท และ 799.13 ลา้นบาท ตามล าดบั สญัญาเช่าระยะยาวท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สญัญาเช่า
ท่ีดินท่ีส านกังานใหญ่ และสญัญาเช่าท่ีดินสาขารังสิตคลอง 8 ส่งผลใหมู้ลค่าสินทรัพยร์วมในปี 2562 และ 2563 แตกต่างกนัมาก 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2563 ปี 2562 % ผลต่าง 
      รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  864.34 803.42 7.6 
      รายไดอ่ื้น  4.75 9.17 (48.2) 

      รวมรายได้  869.09 812.58 7.0 
      ตน้ทุนบริการ  (411.70) (378.01) (8.9) 
      ก าไรขั้นตน้  452.64 425.41 6.4 
      อตัราก าไรขั้นตน้ (%)  52.4 53.0 (0.6) 
      ค่าใชจ่้ายในการขาย / ใหบ้ริการ และบริหาร (144.49) (141.19) (2.3) 



 

 

 

 

5 / 17 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2563 ปี 2562 % ผลต่าง 
      ก าไรจากการด าเนินงาน 312.89 293.38 6.7 
      ตน้ทุนทางการเงิน   (21.66) 0.00 (100.0) 
      ภาษีเงินได ้ (63.26) (59.14) (7.0) 

 ก าไรสุทธิ  227.97 234.24 (2.7) 
 อตัราก าไรสุทธิ (%)  26.2 28.8 (2.6) 
 ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ -  
 สุทธิจากภาษีเงินได ้ 

(2.51) -    (100.0) 

ก าไรเบ็ดเสร็จ  225.46  234.24  (3.7) 

ส าหรับงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ได้รับผลกระทบจากการถือปฏิบติัตาม TFRS16 ส่งผลให้เกิดตน้ทุนทาง
การเงิน ซ่ึงเป็นดอกเบ้ีย คิดลดจ านวน 21.66 ลา้นบาท และเป็นรายการท่ีเกิดจากการค านวณทางบญัชีการเงินซ่ึงไม่มีผลกระทบ
ต่อเงินสดจ่ายแต่อยา่งใด 

ตน้ทุนบริการส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ี จึงปรับลดลงในปี 2563 ไม่ผนัตามรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน โดยตน้ทุนบริการ
ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าขนยา้ย และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน เป็นตน้ 

• รายได้จากการให้บริการ และโครงสร้างรายได้จากการให้บริการ  
ในปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการอยูท่ี่ 864.34 ลา้นบาท สูงกวา่ปีก่อนท่ีอยูท่ี่ 803.42 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 7.58 สรุปไดด้งัน้ี 

รายได้ 
2563 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
 ประมูลรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ 733.97 84.91 703.31 87.54 
 รายไดค้่าขนยา้ย          99.58        11.52        86.24  10.73  
 รายไดจ้ากการประมูลอ่ืน         30.79          3.56        13.87         1.73  

รวม       864.34      100.00      803.42  100.00  

 โดยรายไดจ้ากการประมูลรถยนต์เพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย เป็นผลมาจากจ านวนรถท่ีรับเขา้มาใหม่มีจ านวนนอ้ยลง อนั
เน่ืองมาจากมาตรการพกัช าระหน้ีของสถาบนัการเงินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ส่วนรายไดจ้ากการ
ประมูลรถจกัรยานยนตเ์พ่ิมข้ึน จากการท่ีมีคู่คา้รายใหม่และความตอ้งการของตลาดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  

• สรุปผลประกอบการโดยรวมปี 2563 เป็นดงัน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

2563 2562 
การเปลีย่นแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 864.34 803.42 60.92 7.6 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

2563 2562 
การเปลีย่นแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 411.70 378.01 (33.69) (8.9) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย / ใหบ้ริการ และบริหาร 144.50 141.19 (3.31) (2.3) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 312.89 293.38 19.51 6.6 
ตน้ทุนทางการเงิน 21.66 0.00 (21.66) (00.0) 
ภาษีเงินได ้ 63.26 59.14 (4.12) (7.0) 
ก าไรสุทธิ 227.97 234.25 (6.28) (2.7) 
EBITDA 433.26 341.45 91.81 26.9 
อตัราก าไรขั้นตน้ (เท่า) 52.9 52.37   
อตัราก าไรสุทธิ (เท่า) 28.8 26.2   
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (เท่า) 47.2 44.5   
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(เท่า) 37.0 23.9   

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ แจง้ให้ทราบเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นการต่อตา้นทุจริตและ
คอร์รัปชัน่วา่ บริษทัไดด้ าเนินธุรกิจตามแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ซ่ึงปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งเตรียมความพร้อม 
ก่อนการพิจารณาประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต หรือ CAC 
ต่อไป 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

• นายธีรภทัร นิคมานนท์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ขอให้อธิบายหลกัการคิดเร่ืองดอกเบ้ียจากงบก าไรขาดทุนท่ี
ไดรั้บผลกระทบจาก TFRS16 จ านวน 21.66 ลา้นบาท และตวัเลขดงักล่าวแสดงท่ีส่วนใดของงบกระแสเงินสด 

นางอญัชลี พรรคกลิน รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน ตอบดงัน้ี 
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS16) ก าหนดใหมี้การรับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าทั้งหมดดว้ยมูลค่า

ปัจจุบนั โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียคิดลดทางดา้นการเงิน โดยใชอ้ตัราอา้งอิงจากอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล และอนัดบัเครดิตของบริษทัซ่ึงอยู่ท่ีระดบั AAA  ทั้ งน้ี เน่ืองจากท่ีผ่านมาบริษทัไม่มีการกูเ้งิน 
ตน้ทุนทางการเงินในส่วนน้ีจึงถือวา่ไม่สูงมากนกั และมูลค่าดอกเบ้ียจะลดลงในปีทา้ย ๆ ของสัญญา โดยไม่มีการจ่ายดอกเบ้ีย
จริง ทั้งน้ี ในงบกระแสเงินสด ตน้ทุนทางการเงินดงักล่าว จะแสดงอยู่ในกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ส่วนค่าเช่าท่ี
เกิดข้ึนจริงจะแสดงอยูใ่นกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

• นายยทุธนา วาฤทธ์ิ ผูถ้ือหุ้นมาดว้ยตนเอง ถามว่า ในปี 2563 รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ท่ีประมูลเฉล่ียใน
แต่ละเดือนมีจ านวนก่ีคนั และปี 2564 มีแนวโน้มเป็นอย่างไร  

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอบดงัน้ี 
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ปัจจุบนับริษทัไม่มีการเปิดเผยตวัเลขรถท่ีเขา้ประมูล เน่ืองจากอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของทรัพยสิ์น ส่วน
แนวโนม้รถประมูลในปี 2564 นั้น เม่ือเทียบกบัสถานการณ์ปี 2563 ท่ีไตรมาส 2/2563 มีปริมาณรถรับเขา้ลดลง ท าให้รายไดใ้น
ไตรมาส 3/2563 ลดลงนั้น บริษทัประเมินวา่ในปี 2564 จะไม่ไดรั้บผลกระทบเท่ากบัปี 2563 

• นายวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์ผูถ้ือหุ้นมาดว้ยตนเอง ถามว่า ตน้ทุนทางการเงินท่ีมีผลให้ก าไรลดลงในปี 2563 
เกิดจากอะไร จะส่งผลต่อปี 2564 อีกหรือไม่ และมีรายการของมาตรฐานทางการเงินใหม่ท่ีจะส่งผลต่องบการเงินปี 2564 
อีกหรือไม่ 

นางอญัชลี พรรคกลิน รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน ตอบดงัน้ี 
ตน้ทุนทางการเงินเป็นดอกเบ้ียคิดลดตามท่ีไดช้ี้แจงไปแลว้ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อเน่ืองตลอดอายสุัญญาเช่า แต่

หากไม่มีการเปล่ียนแปลงสัญญาหรือไม่มีการเช่าเพ่ิม ตามหลกัการค านวณแลว้ตวัเลขดังกล่าวจะค่อย ๆ ลดลงตามล าดับ 
กล่าวคือ เป็นการค านวณแบบลดตน้ลดดอก โดยช่วงปีแรกจะมีตน้ทุนทางการเงินสูงและทยอยลดลงจนกวา่จะครบอายสุัญญา
เช่า ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบผล
การด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2563 โดยวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

ทีป่ระชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอ 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงวา่งบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดผ้่านการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ปี 2563 ปี 2562 
การเปลีย่นแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
สินทรัพยร์วม 1,778.41 845.40 933.01 110.36 
หน้ีสินรวม 1,272.14 328.12 944.02 287.71 
ส่วนของเจา้ของ 506.27 517.28 (11.01) (2.13) 
รายไดร้วม 869.09 812.58 56.51 6.95 
ก าไรสุทธิ 227.97 234.25 (6.28) (2.68) 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.41 0.43 (0.02) (4.65) 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.92 0.94 (0.02) (2.13) 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 26.23 28.83   
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า) 2.51 0.63   

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั             
งบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของ           
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 403,949,303  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ านวน 3 คน คิดเป็นจ านวน 322,000 หุน้  

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2563 
ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัไม่จดัสรร

ก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนแลว้ตั้งแต่ปี 2557 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั 
หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ แลว้ โดยมีขอ้มูลประกอบการพิจารณาเร่ืองการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ปี 2563 

(เสนอคร้ังนี)้ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ก าไรสุทธิ 227.97 234.25 170.47 103.93 
เงินปันผล 225.50 

(0.41 บาท/หุน้) 
220.00 

(0.40 บาท/หุน้) 
165.00 

(0.30 บาท/หุน้) 
110.00 

(0.20 บาท/หุน้) 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบั
ก าไรสุทธิ 

98.92 93.92 96.79 105.84 

คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 
2563 ในอตัราหุน้ละ 0.41 บาท เป็นเงิน 225.50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 98.92 ของก าไรสุทธิปี 2563 โดยจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีเสีย
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูรั้บเงินปันผลจะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและผูรั้บเงินปันผลท่ีเป็นบุคคลธรรมดา จะ
ไดรั้บเครดิตภาษีในอตัรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

ทั้ งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท เป็นเงิน 99.00 ลา้นบาท โดยจ่ายเม่ือ
วนัท่ี 2 กันยายน 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท เป็นเงิน 
126.50 ลา้นบาท  
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ก าหนดวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 
- วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record date): วนัท่ี 21 เมษายน 2564 
- วนัจ่ายปันผล: วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่
จัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 โดย
วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิ เ พ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด า เนินงานปี 2563  ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ของ     
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

เห็นดว้ย จ านวน 403,949,303  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออก

จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 คน ดงัน้ี 
1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายศราวุธ จารุจินดา  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 

ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบแลว้ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการ
เลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 2 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง และด ารงต าแหน่ง
อ่ืน ๆ ตามเดิม  

เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัสามารถช่วยพฒันาบริษทั
ได ้อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบัญญัติบริษ ัทมหาชนจ าก ัด พระราชบัญญัติหล ักทรัพย ์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงประวติัโดยสังเขปมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้
แต่งตั้ งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 2 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง และด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ 
ตามเดิม โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงมติ
แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่งและด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามเดมิตามทีเ่สนอ โดยลงมตเิลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนน
เสียงดงัต่อไปนี ้

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิฒันา ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 400,673,303  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1890 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 3,276,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8110 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

2. นายศราวุธ จารุจนิดา กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 400,673,303  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1890 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 3,276,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8110 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิม่จ านวน 1 คน 
ที่ป รึกษากฎหมายช้ีแจงต่อที่ประชุมว ่า  เ พ่ือให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์สู่การเติบโตทางธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายเวทย ์  
นุชเจริญ กรรมการบริหาร ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัเพ่ิมอีก 1 คน โดยนายเวทย ์ นุชเจริญ เป็นผูมี้คุณสมบัติตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 อีกทั้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัเป็นอยา่งดี ประวติัโดยสังเขปปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 ซ่ึงหลงัจากแต่งตั้งแลว้จะมีกรรมการบริษทัเป็นจ านวน 
9 คน จากเดิมมีจ านวน 8 คน 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 
นายเวทย ์นุชเจริญ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัเพ่ิมอีก 1 คน โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ   
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเวทย์ นุชเจริญ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 คน 
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

เห็นดว้ย จ านวน 403,949,303  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
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วาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการประจ าปี 2563 
ท่ีปรึกษากฎหมายได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จากการ

ประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริษทัในภาพรวม โดยให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และค่า
บ าเหน็จรายปีของกรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทน
เฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทน ปี 2564 (เสนอคร้ังนี)้ ปี 2563 

1. รายเดือน 
ประธานกรรมการ 50,000  บาทต่อเดือน 46,000  บาทต่อเดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 44,000  บาทต่อเดือน 40,250  บาทต่อเดือน 
กรรมการตรวจสอบ 38,000  บาทต่อคนต่อเดือน 34,500  บาทต่อคนต่อเดือน 
กรรมการ 38,000 บาทต่อคนต่อเดือน 34,500 บาทต่อคนต่อเดือน 

2. ค่าบ าเหน็จรายปี พจิารณาจากผลการด าเนินงาน 
ปี 2563 

พจิารณาจากผลการด าเนินงาน 
ปี 2562 

ประธานกรรมการ 726,000  บาท 726,000  บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 605,000  บาท 605,000  บาท 
กรรมการตรวจสอบ 484,000  บาทต่อคน 484,000  บาทต่อคน 
กรรมการ 484,000  บาทต่อคน 484,000  บาทต่อคน 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
 ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
 และอุบติัเหตุ  

เบ้ียประกนัไม่เกิน 45,000 บาท 
ต่อคนต่อปี 

เบ้ียประกนัไม่เกิน 45,000 บาท 
ต่อคนต่อปี 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

• นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ใชจ้ริงจ านวนเท่าไหร่ 
และค่าบ าเหน็จค านวณจากอะไร 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอบดงัน้ี 
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 62 - 63 ซ่ึงในปี 2564 มีการขออนุมติั

ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มข้ึนเล็กน้อย เพื่อรองรับกิจกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีบริษทัไม่มีการจ่ายค่า
เบ้ียประชุมกรรมการแต่อย่างใด ส่วนค่าบ าเหน็จกรรมการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั ทั้งน้ี ยงัคงอยู่ในกรอบ
วงเงินไม่เกิน 6 ลา้นบาท เท่ากบัปี 2563   

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และค่าบ าเหน็จรายปีประจ าปี 2563 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมมีตอินุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และค่าบ าเหน็จรายปีประจ าปี 
2563 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม  ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 400,873,303  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1894 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 3,276,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8106 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ านวน 1 คน คิดเป็นจ านวน 200,000 หุน้ 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
ท่ีปรึกษากฎหมายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบปี
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

ช่ือผู้สอบบญัชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ จ านวนปีทีล่งลายมือช่ือใน 
งบการเงนิของบริษัท 

1. นายวชิาติ โลเกศกระว ี 4451 1 ปี 
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ 4799 - 
3. นายส าราญ แตงฉ ่า 8021 - 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษ ัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
จัดหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทัแทนได ้โดยทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั โดยมีค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 2,150,000 บาท เท่ากบัปี 2563 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

ค่าตอบแทน ปี 2564 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2563 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 1,550,000 1,550,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 600,000 600,000 
ค่าบริการอ่ืน ๆ - - 

รวม 2,150,000 2,150,000 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2564 ตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 404,149,303  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เร่ือง
วตัถุประสงค์ของบริษัท 
ท่ีปรึกษากฎหมายได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อใหว้ตัถุประสงคข์องบริษทัครอบคลุมถึงการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัขอ้ 34. และเพ่ิม
วตัถุประสงค์จ านวน 25 ข้อ และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เ ร่ืองวตัถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับการเพ่ิม
วตัถุประสงค ์จ านวน 25 ขอ้ ดงัน้ี 

1. แกไ้ขวตัถุประสงคข์อ้ 34. ดงัน้ี 
ขอ้ความเดิม: ขอ้ 34. ประกอบกิจการและให้บริการ จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล สรุปผล แปล

ความหมาย ศึกษา คน้ควา้ วิจยั จดัท า จดัพิมพ ์บนัทึก รวมทั้งการซ้ือขายแลกเปล่ียน ให้เช่า ให้ใช ้จ าหน่าย และจดัการโดย
ประการอ่ืน ซ่ึงระบบขอ้มูล ขอ้มูล ข่าว ข่าวสาร ขอ้เท็จจริง เหตุการณ์ หรือส่ิงอ่ืนใดทุกชนิดทุกประเภทดว้ยคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การส่ือสารโทรคมนาคม ระบบและเครือข่ายการส่ือสารโทรคมนาคมทุกชนิด ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่ทุกชนิดทุกประเภท 

ขอ้ความท่ีเสนอแกไ้ข: ขอ้ 34. ประกอบกิจการและให้บริการ จดัเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล สรุปผล 
แปลความหมาย ศึกษา คน้ควา้ วิจยั จดัท า จดัพิมพ ์บนัทึก รวมทั้งการซ้ือขายแลกเปล่ียน ให้เช่า ให้ใช ้จ าหน่าย และจดัการโดย
ประการอ่ืน ซ่ึงระบบขอ้มูล ขอ้มูล ข่าว ข่าวสาร ขอ้เท็จจริง เหตุการณ์ หรือส่ิงอ่ืนใดทุกชนิดทุกประเภทดว้ยคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การส่ือสารโทรคมนาคม ระบบและเครือข่ายการส่ือสารโทรคมนาคมทุกชนิด ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่ทุกชนิดทุกประเภท รวมถึงการเผยแพร่สถิติ ขอ้มูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชกรรม การเงิน การตลาด 
รวมทั้งวเิคราะห์ และประเมินผลในการด าเนินธุรกิจ 

2. เพ่ิมวตัถุประสงคจ์ านวน 25 ขอ้ ดงัน้ี 
ข้อ 50. ประกอบกิจการค้าส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ วิทยุ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วิดีโอ 

หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ส่ิงพิมพ ์ป้ายโฆษณา สารคดี และส่ือท่ีเป็นภาพและเสียงทุกชนิด ทั้งภายในและต่างประเทศ 
ขอ้ 51. ประกอบกิจการคา้ พฒันา และอนุญาตให้ใชร้ะบบ แอปพลิเคชนั และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึง

ระบบและโปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนหรือใช้ในการซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน ให้ ให้เช่าสินคา้และบริการตามท่ีก าหนดใน
วตัถุประสงคน้ี์ รวมถึงการแปลงหนงัสือ นิตยสาร เอกสาร และส่ิงพิมพต์่าง ๆ ใหเ้ป็นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ขอ้ 52. ประกอบธุรกิจโฆษณา เผยแพร่ จ าหน่ายสินคา้ หรือให้บริการ หรือเป็นตวัแทนในการจ าหน่ายสินคา้ 
และ/หรือใหบ้ริการส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบสารสนเทศใด ๆ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ รวมถึงทาง
อินเทอร์เน็ต ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือส่ือออนไลน์ใด ๆ ท่ีเป็นการเผยแพร่ทางสงัคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย 

ขอ้ 53. ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต พฒันา จ าหน่าย ประกอบ ติดตั้ง บ ารุงรักษา เปล่ียนแปลง ตรวจสอบ
ซ่อมแซม สร้างโปรแกรม วางระบบและให้ค  าปรึกษา ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
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อะไหล่ของสินคา้ดงักล่าว รวมถึงการใหบ้ริการอนัเก่ียวเน่ืองกบังานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีมยัใหม่ การส่ือสาร
ทางระบบอินเทอร์เน็ต การออกแบบซอฟท์แวร์ดว้ยระบบเน็ตเวิร์ค โมบายแอปพลิเคชนัทุกประเภท ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับบริหารระบบศูนยข์อ้มูล ระบบคลาวด ์และบริการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ 

ขอ้ 54. ประกอบกิจการออกแบบเวบ็ไซต ์ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ระบบอีคอมเมิร์ซ ระบบเวบ็ไซต ์
ทุกประเภท 

ขอ้ 55. ประกอบกิจการให้บริการระบบส่ือสารโทรคมนาคม ระบบวิทยส่ืุอสารหรือระบบส่ือสารขอ้มูลภาพ
เสียง ผา่นอินเทอร์เน็ต ทุกประเภท 

ขอ้ 56. ประกอบธุรกิจบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือบริการทางการเงินผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต หรือโมบายแอปพลิเคชนั 

ขอ้ 57. ประกอบการจดัจ าหน่ายสินคา้ และบริการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือออนไลน์ เวบ็ไซต ์(อนัมิไดเ้ป็น
การประกอบธุรกิจขายตรง หรือตลาดแบบตรงตาม พระราชบญัญติัขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545) 

ขอ้ 58. ประกอบกิจการบริการงานตรวจสอบคุณภาพและการประเมินราคา ในธุรกิจยานยนต์และสินทรัพย ์ 
อ่ืน ๆ  

ขอ้ 59. ประกอบธุรกิจ ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ บริการรับขนส่งสินคา้ พสัดุภณัฑ ์การกระจายสินคา้ การ
จดัส่งสินคา้ ทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

ขอ้ 60. ประกอบกิจการท่าพกัสินคา้ ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง และสถานท่ีจอดรถ ฯลฯ 
ขอ้ 61. ประกอบธุรกิจให้บริการดา้นเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบโลจิสติกส์ การขนส่งสินคา้ การกระจาย

สินคา้ 
ขอ้ 62. ประกอบกิจการคา้ส่ง และคา้ปลีกสินคา้อุปโภคและบริโภค สินคา้เกษตร สินคา้อุตสาหกรรมทุกชนิด 

สินคา้หตัถกรรมทุกชนิด และด าเนินกิจการคา้แบบหา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้สะดวกซ้ือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และธุรกิจบริการทุกชนิด 
ขอ้ 63. ประกอบธุรกิจเป็นตวักลางในการรับช าระค่าสินคา้ ค่าบริการ การรับช าระเงินแทนผูป้ระกอบธุรกิจให้

สินเช่ือทางการเงิน กิจการสาธารณูปโภค รวมถึงการใหบ้ริการเครือข่ายในการช าระเงินดว้ยวธีิต่าง ๆ 
ข้อ 64. ประกอบกิจการพฒันาเทคโนโลยี ระบบพิสูจน์ตัวตน ระบบจดจ าและตรวจสอบใบหน้า ระบบ

ตรวจสอบลายน้ิวมือระบบตรวจสอบ DNA และระบบ Bio Matrix ทุกประเภท 
ขอ้ 65. ประกอบกิจการคา้ยานยนตทุ์กประเภท อาทิ รถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั รถยนตท่ี์ใชก๊้าซธรรมชาติ รถยนตท่ี์ใช้

ไฟฟ้า รถยนตท่ี์ใชเ้ช้ือเพลิงร่วม รวมถึงพลงังานทุกประเภท รวมถึงการออกแบบ ผลิต ประกอบ จ าหน่าย ดดัแปลงรถยนต ์และ
ช้ินส่วนรถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า เช้ือเพลิงร่วม และพลงังานทุกประเภท 

ขอ้ 66. ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทน วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย ์รวมถึง กอ้น
ซิลิคอน ผลึก ซิลิคอน แผน่เวเฟอร์ แผน่เซลลแ์สงอาทิตย ์วสัดุกนัความช้ืน วสัดุปิดดา้นหลงัเซลลแ์สงอาทิตย ์กรอบ และวสัดุทุก
ประเภท 

ขอ้ 67. ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า จากพลงังานชีวมวล พลงังาน
ชีวภาพ พลงังานไอน ้ า พลงังานความร้อน พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานทดแทน และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เพื่อการอุตสาหกรรม 
และพาณิชยกรรม รวมถึงจ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกบัพลงังาน เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 68. ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สถานีบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าและชาร์จกระแสไฟฟ้า
ส าหรับยานพาหนะไฟฟ้า และบ ารุงรักษาระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้า รวมทั้งการรับซ้ือ จดัหา ขนส่ง และจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
และน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
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ขอ้ 69. ท าการเขา้ร่วมประมูล ติดต่อหรือท าการตกลงกบัส่วนราชการ องคก์ารของรัฐ บุคคล และนิติบุคคล เพ่ือ
รับจา้งท าของ หรือขายสินคา้ บริการ ขอรับหรือใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิ สมัปทาน ใบอนุญาต และสิทธิพิเศษอนัจ าเป็นต่อการประกอบ
ธุรกิจตามวตัถุประสงคข์องบริษทั 

ขอ้ 70. ประกอบกิจการพฒันาและบ ารุงรักษาระบบสืบสวนสอบสวน พิสูจน์หลกัฐาน ระบบเก็บขอ้มูล ระบบ
ตรวจสอบโซเชียลมีเดีย 

ขอ้ 71. ประกอบกิจการรับจา้งและบริการฝึกอบรม จดัส่งบุคลากรของบริษทั ไปด าเนินการฝึกอบรมการใชง้าน
ระบบ ต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคท์ั้งหมด ใหแ้ก่ ลูกคา้และ/หรือ หน่วยงานรัฐหรือ เอกชนทั้งในและนอกสถานท่ี 

ขอ้ 72. ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร บาร์ ไนตค์ลบั โบวล่ิ์ง โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอ่ืน สถานพกั
ตากอากาศ สนามกีฬา สระวา่ยน ้ า 

ขอ้ 73. ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมประเภท บ ารุงร่างกาย ผิวพรรณ เคร่ืองส าอาง 
และอ่ืน ๆ 

ขอ้ 74. ประกอบธุรกิจการจดัน าเท่ียว รวมทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัน าเท่ียวทุกชนิด 

3. แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เร่ืองวตัถุประสงค ์จาก 49 ขอ้ เป็น 74 ขอ้ 
ในกรณีท่ีนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไม่สามารถรับจดทะเบียนวตัถุประสงคข์อ้ใด

ขอ้หน่ึง หรือหลายขอ้ได ้ใหย้ืน่จดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคเ์ฉพาะขอ้ท่ีนายทะเบียนสามารถรับจดทะเบียนได ้รวมถึง
ใหส้ามารถแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์และ/หรือ หนงัสือบริคณห์สนธิไดต้ามท่ีนายทะเบียนเห็นสมควร 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
การแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เร่ืองวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยวาระน้ี
ตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 34. และเพิ่มวัตถุประสงค์
จ านวน 25 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เร่ืองวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 404,149,303  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใด เพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติม 

ประธานไดถ้ามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคท่ี์จะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ 
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• นายธีรภทัร นิคมานนท์ ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความยินดีกับนายวรัญญู ศิลา ในการเขา้รับต าแหน่ง 
กรรมการผูจ้ดัการ และเสนอใหก้ารจดัประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไป พิจารณาจดัประชุมรูปแบบ E-AGM  

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น และ รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา 
ประธานกรรมการ ตอบดงัน้ี 

บริษทัได้พิจารณาแผนการจัดประชุมรูปแบบ E-AGM เช่นกัน แต่การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
เกิดข้ึนในช่วงสปัดาห์ท่ีจะจดัประชุมผูถื้อหุน้พอดี ประกอบกบัหากเล่ือนประชุมออกไปเพ่ือปรับรูปแบบการประชุม จะส่งผลให้
การจ่ายเงินปันผลล่าชา้ จึงเห็นควรจดัประชุมในรูปแบบเดิมโดยจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

• นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผูถ้ ือหุ ้นมาดว้ยตนเอง  ถามว ่า  แผนงานธุรกิจในปี 2564 มีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม เพื่อให้มีผลการด าเนินงานท่ีดีต่อเน่ืองอย่างไร และเป้าหมายของการตลาดเม่ือเทียบกบัตลาดประมูล 
ท่ีมีในปัจจุบนับริษทัอยู่ในระดบัใด มีเป้าหมายการเติบโตอย่างไร 

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอบดงัน้ี 
ในปีท่ีผ่านมาบริษทัมีการพฒันาพ้ืนท่ีเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในปี 2564 บริษทัจะพฒันาบุคลากร และระบบการ

ท างานภายใน รวมถึงพฒันาบริการต่าง ๆ  เพ่ิมข้ึน ลดขั้นตอนการท างานและการใชก้ระดาษ ให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้มากข้ึน และหาคู่
คา้มาร่วมธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในส่วนท่ีบริษทัไม่ช านาญ ทั้งการบริการก่อนและหลงัการประมูล ทั้งน้ี 
บริษทัยงัคงเนน้การประมูลรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตเ์ป็นหลกั ในขณะเดียวกนับริษทัก็หาโอกาสเขา้ถึงการประมูลทรัพยสิ์น
อ่ืนดว้ย เช่น บา้น ท่ีดิน หรือสินคา้อ่ืน ๆ เป็นตน้  

ปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้มูลท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัส่วนแบ่งตลาดของการประมูลรถ แต่จากการเก็บขอ้มูลของบริษทั ใน
ตลาดการประมูลมีคู่แข่งรายใหญ่ 2 ราย ซ่ึงบริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 50 ทั้งน้ี ไม่รวมสถาบนัการเงินท่ีมี
การจดัประมูลเอง โดยแนวโนม้ในอนาคตคาดวา่สถาบนัการเงินจะทยอยเลิกการประมูลเอง แลว้ส่งใหบ้ริษทัประมูลด าเนินการ 

• นายธีรภทัร นิคมานนท ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ขอใหอ้ธิบายเพ่ิมเติมจากท่ีพบรถขนส่งเอกชนรายหน่ึงจอดอยูท่ี่
บริษทัจ านวนมาก และการขยายลานจอดรถของบริษทั รวมถึงมุมมองของบริษทัต่อนโยบายรถ EV ท่ีรัฐบาลประกาศ และการ
ประมูลทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีค่าธรรมเนียมสูงข้ึน เช่น อสงัหาริมทรัพย ์ 

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอบดงัน้ี 
โดยปกติตลาดการประมูลจะประกอบดว้ย รถยึดเป็นหลกั และรถจากส่วนอ่ืน ๆ เช่น รถเช่า ซ่ึงบริษทัผูใ้หเ้ช่า

อาจใหเ้ช่ารถขนส่งเอกชนนั้น ๆ และเขา้สู่กระบวนการประมูลหลงัจากส้ินสุดสญัญาเช่า  
ปัจจุบนัพ้ืนท่ีจอดรถของบริษทัมีประมาณ 400 ไร่ ทัว่ประเทศ ซ่ึงค่อนขา้งเพียงพอต่อปริมาณสินคา้ท่ีจะรับเขา้

มาแลว้ จากการขยายพ้ืนท่ีตั้งแต่ปี 2563 ซ่ึงเดิมคาดว่าจะมีปริมาณสินคา้มากกว่าน้ี แต่เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้
ปริมาณสินคา้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

ส าหรับรถ EV บริษทัเช่ือวา่รถ EV จะทยอยเขา้มา โดยเร่ิมจากพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และกระจายสู่ภูมิภาค ซ่ึง
จะส่งผลดีต่อธุรกิจ เน่ืองจากเม่ือรถมีการหมุนเวยีนเปล่ียนมือมากเท่าไหร่ จะยิง่ท าใหธุ้รกิจการประมูลดีข้ึนมากเท่านั้น 

ค่าธรรมเนียมการประมูลทรัพยสิ์นใด ๆ ข้ึนอยู่กบัขอ้ตกลงระหว่างบริษทักบัลูกคา้ ประกอบกบัคุณค่าของ
ทรัพยสิ์นท่ีประมูล 
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• นายเอม อศัวโกวิท ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามความคืบหน้า การปรับราคาค่าด าเนินการประมูล และ
แผนการขยายพ้ืนท่ีเพ่ือท า Market Place 

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ตอบดงัน้ี 
บริษทัมีการปรับข้ึนค่าด าเนินการประมูลจาก 8,000 บาท เป็น 9,000 บาท ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2563 โดย

บริษทัมุ่งเน้นการแจงสภาพสินคา้ให้ใกลเ้คียงกบัราคาสินคา้ท่ีควรจะเป็นมากท่ีสุด เพ่ือสร้างความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือ
ใหก้บัลูกคา้ 

ส่วนการขยายพ้ืนท่ีเพื่อท า Market Place อยูร่ะหวา่งเจรจากบัคู่คา้ โดยในระหวา่งน้ีบริษทัยงัคงสามารถใชพ้ื้นท่ี
ดงักล่าวเป็นท่ีจอดรถได ้ 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอ่ืนใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลา
มาร่วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณส าหรับค าถามท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.20 น. 
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