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รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ ประชุมได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ที่ปรึ กษากฎหมายเป็ น
ผูด้ าเนินการประชุมตามลาดับวาระการประชุม
นายสมยศ สุ ธีรพรชัย ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
จานวน 19 คน จานวนหุ ้น 296,224,300 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 53.86 และผูร้ ั บมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มจานวน 8 คน
จานวนหุ น้ 62,857,200 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 11.43 รวมจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุ มทั้งสิ้ น 27 คน ถือหุ น้ รวมกันได้
ทั้งหมด 359,081,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.29 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จานวน 550,000,000
หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั จึงสามารถเริ่ มการประชุมได้
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ีแจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่ งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั ต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงได้ ในบัตรลงคะแนนที่
ได้รับ ณ จุดลงทะเบียน
2. การออกเสี ยงลงคะแนนให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั โดยหุ น้ 1 หุ น้ มีเสี ยงเท่ากับ 1 เสี ยง โดยวาระที่ 1
เป็ นวาระเพื่อรับรอง วาระที่ 2 เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้ งลงมติ และวาระที่ 3 ถึง 8 เป็ นวาระเพื่ออนุมตั ิ ดังนี้
ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน
ข. วาระที่ 6 เป็ นวาระเรื่ องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2
ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
ค. วาระที่ 8 เป็ นวาระเรื่ องพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ง. วาระที่ 9 เป็ นวาระเพื่ อพิ จารณาเรื่ องอื่ น ๆ (ถ้า มี ) ซึ่ ง เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อ เสนอ
ความเห็นต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
หากผูถ้ ือหุ น้ จะขอให้ที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องอื่ นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้น
นั้นจะต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อเท่ากับ 183,333,333 หุน้
(550,000,000 หุน้ /3)
3. ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ที่ปรึ กษากฎหมายจะสอบถามว่ามีผใู ้ ดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง
หรื อไม่
- ผูถ้ ือหุ น
้ ที่เห็นด้วยไม่ตอ้ งกาเครื่ องหมายใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนน
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- ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไ ม่ เ ห็ นด้ว ยหรื อ งดออกเสี ย งให้กาเครื่ องหมายถู ก [] ลงในบัต รลงคะแนนในช่ องที่
ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร ยกมือขึ้น และส่ งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อนาไปตรวจนับ รวมทั้งบัตรเสี ย
- สาหรับ การมอบฉัน ทะซึ่ งผู ม้ อบฉัน ทะมีคาสั่ง ระบุก ารลงคะแนนเสี ย งโดยเฉพาะเจาะจงมาใน
หนังสื อมอบฉันทะแล้ว บริ ษทั จะบันทึกคะแนนเสี ยงดังกล่าวตั้งแต่เวลาที่ผรู ้ ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
ทั้งนี้ บริ ษทั จะใช้วิธีหกั คะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย ออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมด
และส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย โดยบริ ษทั จะแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ หลังจากการ
ลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระสิ้ นสุ ดลง
สาหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ั บ
มอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
- บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่ เห็ นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ยก่ อน เพื่ อความ
สะดวกและรวดเร็ ว
- ส่ วนบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริ ษทั จะเก็บหลังจากปิ ดการประชุม
โดยขอให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านส่ งมอบให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ก่อนออกจากห้องประชุม
4. หากผู ้ถื อ หุ ้ น ท่ า นใดมี ข ้อ ซั ก ถาม หรื อต้อ งการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ระเบี ย บวาระในการ
ประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้น ๆ ได้ แต่หากผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม หรื อต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่ อง
อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ขอให้สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ เสร็ จสิ้ นแล้ว
โดยเขียนคาถามลงในใบส่ งคาถามซึ่ งได้แจกให้ตอนลงทะเบียนแล้ว ส่ งให้กบั เจ้าหน้าที่
ในการประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมายให้ บริ ษทั ควิดแลบ จากัด เป็ นผูด้ าเนินการนับคะแนน และเพื่อความ
โปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ย ง บริ ษทั ได้เ ชิ ญ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ อาสาสมัค รมาร่ ว มนับ คะแนนเสี ย งด้วย 1 ท่ า น ร่ ว มเป็ น
สักขี พยาน แต่ไม่มีอาสาสมัครร่ วมเป็ นสักขี พยาน ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งเชิ ญ นางสาวจิ ตรา จันทะคุย้ ผูช้ ่ วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมายร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
นอกจากนี้ ที่ ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งผลการให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้น เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และส่ งคาถามที่เกี่ยวข้อง
กับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตั้งแต่วนั ที่ 18 ธันวาคม 2562
- 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นเสนอวาระการประชุ ม เสนอชื่ อบุคคลเป็ นกรรมการ และส่ งคาถาม
ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
จากนั้นได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ที่ ปรึ กษากฎหมายกล่าวต่ อที่ ประชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจ าปี 2562 เมื่ อ วัน ที่ 23 เมษายน 2562 ซึ่ งได้บัน ทึ ก ไว้อ ย่า งถู ก ต้อ งแล้ว ต่ อที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น พิ จ ารณารั บรอง
รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมซึ่ งได้จดั ส่ งพร้อมหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุ มว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระนี้
หรื อไม่
เมื่อ ไม่มีผู ถ้ ือ หุ ้น ท่า นใดซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็น ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุ มพิ จารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 โดยวาระนี้ ตอ้ งผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2562 ตามที่เสนอ ด้ วย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
360,757,700
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จานวน 1,676,200 หุน้
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2562
ที่ ปรึ กษากฎหมายแจ้งต่ อที่ ประชุ มว่า รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2562 มี รายละเอี ยด
ปรากฏในรายงานประจาปี ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ที่ ได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มครั้งนี้ ซึ่ ง
ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์ มลงทะเบี ยน หรื อสแกนที่ หน้างานได้ และเชิ ญนาง
อัญชลี พรรคกลิ น กรรมการบริ หารและรองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชี และการเงิ น เป็ นผูเ้ สนอรายงานของ
คณะกรรมการเกี่ ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2562 ต่อที่ ประชุ ม โดยนางอัญชลี พรรคกลิน ได้เ สนอ
รายงานของคณะกรรมการเกี ่ ย วกับ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ทั ประจาปี 2562 ให้ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ โดย
รายละเอีย ดปรากฏตามรายงานประจาปี 2562 ซึ่ งได้จดั ส่ งพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมครั้งนี้ แล้ว สาระสาคัญสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
• เปรี ยบผลการดาเนินงานปี 2562 กับปี 2561 ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ตามวิธีราคาทุน
ฐานะการเงิน / ผลการดาเนินงาน
ปี 2562
ปี 2561 ผลต่ าง ปี 2562 ปี 2561 ผลต่ าง
สิ นทรัพย์
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น
392.90 337.41 16.4% 392.90 337.41 16.4%
ลูกหนี้ค่ารถสุ ทธิ
117.75
83.29 41.4% 117.75
83.29 41.4%
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ฐานะการเงิน / ผลการดาเนินงาน
สิ นทรัพย์อื่น ๆ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สิน
เจ้าหนี้ค่ารถสุ ทธิ
หนี้สินอื่นและภาษีเงินได้
หนี้สินรวม
ส่ วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ต่อหุน้ (บาท)
อัตรากาไรสุ ทธิ (%)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของเจ้าของ (เท่า)

ตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ปี 2562
ปี 2561 ผลต่ าง
334.54 320.01
4.5%
845.19 740.71 14.1%
184.20
236.62
327.91
517.28
845.19
812.58
234.25
0.43
28.83
0.94
0.63

142.60
203.12
265.21
475.50
740.71
698.19
170.47
0.31
24.42
0.86
0.56

29.2%
6.0%
23.6%
8.8%
14.1%
16.3%
37.4%
37.4%
4.4%
9.3%
12.5%

(หน่วย: ล้านบาท)
ตามวิธีราคาทุน
ปี 2562 ปี 2561 ผลต่ าง
334.54 320.01
4.5%
845.19 740.71 14.1%
184.20
236.62
327.91
517.28
845.19
812.58
234.25
0.43
28.83
0.94
0.63

142.60
203.12
265.21
475.50
740.71
698.19
166.79
0.30
23.87
0.86
0.56

29.2%
6.0%
23.6%
8.8%
14.1%
16.3%
40.4%
40.4%
5.0%
9.3%
12.5%

• รายได้ จากการให้ บริการ และโครงสร้ างรายได้ จากการให้ บริการ
ในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การอยูท่ ี่ 803.42 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อนที่อยู่ที่ 693.17 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 15.91 สรุ ปได้ดงั นี้
2562
2561
รายได้
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ประมูล-รถยนต์
636.72
79.25
531.82
76.72
ประมูล-จักรยานยนต์
66.59
8.29
63.88
9.22
รายได้ค่าขนย้าย
86.24
10.73
76.25
11.00
อื่น ๆ
13.87
1.73
21.23
3.06
รวม
803.42
100.00
693.17
100.00
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• สรุ ปผลประกอบการโดยรวมปี 2562 เป็ นดังนี้
2562
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรสุ ทธิ
EBITDA
กาไรขั้นต้น
อัตรากาไรขั้นต้น (เท่า)
อัตรากาไรสุ ทธิ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (เท่า)

803.42
378.01
34.39
106.80
234.25
341.84
425.41
52.9
28.8
47.2
37.0

2561
693.17
338.49
37.15
106.83
170.47
259.28
354.68
51.2
24.4
36.9
32.0

(หน่วย: ล้านบาท)
การเปลีย่ นแปลง
จานวน
ร้ อยละ
110.25
15.9
39.52
11.7
-2.76
-7.4
-0.03
0.0
63.77
37.4
82.56
31.8
70.73
19.94
1.8
4.4
10.3
5.0

จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุ มว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระนี้
หรื อไม่
เมื ่อ ไม่มีผู ถ้ ือ หุ ้น ท่า นใดซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็น เพิ ่ม เติ ม ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุ ม
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2562 โดยวาระนี้ เป็ นวาระแจ้งเพื่อ
ทราบจึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2562 ตามที่เสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่ ป รึ ก ษากฎหมายชี้ แ จงว่ า งบการเงิ น ส าหรั บ รอบปี บัญ ชี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ได้ผ่ า นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ซึ่ งได้จดั ส่ งพร้อมหนังสื อ
เชิญประชุมครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุ มว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระนี้
หรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ที่ปรึ กษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงิ น สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้ ตอ้ งผ่านการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมัติงบการเงิน สาหรั บรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี ของบริ ษัทแล้ ว ด้ วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ ของผู้ถื อหุ้ นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
361,541,701
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จานวน 784,001 หุน้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติก ารไม่ จัดสรรเงินก าไรสุ ท ธิ เ พื่ อ เป็ นทุ นสารองตามกฎหมายและการงดจ่ ายเงินปั นผล
ประจาปี 2562 และรับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562
ที่ปรึ กษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของ
กาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่าง ๆ
ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจกาหนดให้การจ่ายเงิ นปั นผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราที่ กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กบั
ความจาเป็ นของการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงาน
ของบริ ษทั ทั้งนี้ มติ ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิ จากที่ ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการของบริ ษทั มีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั
234.25
170.47
103.93
125.61
เงินปันผลจ่ายสองครั้ง รวม
220.00
165.00
110.00
121.00
(0.40 บาท/หุน้ ) (0.30 บาท/หุน้ ) (0.20 บาท/หุน้ ) (0.22 บาท/หุน้ )
อัตราการจ่ายเงิ นปั นผลเที ย บ
93.92%
96.79%
105.84%
96.33%
กับกาไรสุ ทธิ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
- อนุมตั ิไม่จดั สรรกาไรสุ ทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษทั ได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ เพื่อเป็ น
ทุนสารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วในปี 2557 และ
- อนุมตั ิไม่จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 อีก เนื่ องจากบริ ษทั ได้มีการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจานวน 2
ครั้ง รวมในอัตราหุ น้ ละ 0.40 บาท เป็ นเงิน 220 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 93.92 ของกาไรสุ ทธิ ปี 2562 แล้ว
ดังนี้
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ครั้งที่ 1 สาหรับผลการดาเนิ นงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ น้ ละ 0.15 บาท เป็ น
เงินจานวน 82,500,000 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562
ครั้งที่ 2 สาหรับผลการดาเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0. 25 บาท โดย
จ่ายจากกาไรสุ ทธิ และกาไรสะสมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นเงินจานวน 137,500,000 บาท เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2563
การจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลครั้ งที่ สองนี้ เพื่ อลดผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นกับผูถ้ ื อหุ ้นจากการเลื่ อ นการ
ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่ กาหนดไว้เดิ มในวันที่ 17 เมษายน 2563 ออกไป และเป็ นไปตามนโยบายการจ่ าย
ปันผลของบริ ษทั แล้ว
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุ มว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระนี้
หรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ที่ปรึ กษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ ม ัติ
การไม่ จ ัด สรรเงิ น กาไรสุ ท ธิ เ พื่ อ เป็ นทุ น สารองตามกฎหมายและการงดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจาปี 2562 และ
รั บ ทราบการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลสาหรั บ ผลการดาเนิ น งานปี 2562 ตามที่ ค ณะกรรมการเสนอ โดย
วาระนี้ ต้อ งผ่ า นการอนุ ม ัติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู ้ถื อ หุ ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
ที่ป ระชุ มพิจารณาแล้ ว และมีมติอนุ มัติก ารไม่ จั ด สรรเงิ น กาไรสุ ท ธิ เ พื่ อ เป็ นทุ น สารองตามกฎหมาย
และการงดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจ าปี 2562 และรั บ ทราบการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลส าหรั บ ผลการ
ดาเนิ น งานปี 2562 ตามที่ ค ณะกรรมการเสนอ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉั น ท์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และ
ออกเสี ย งลงคะแนน โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้
เห็นด้วย
จานวน
361,741,701
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จานวน 200,000 หุน้
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ที่ ปรึ กษากฎหมายชี้ แ จงต่ อที่ ป ระชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 15. กาหนดไว้ว่า “ในการประชุ ม
สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ประจาปี ทุก ครั้ ง ให้ก รรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่ จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น
สามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่
สองภายหลัง จดทะเบี ยนบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้”
ซึ่ งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี้
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ชื่ อ

ตาแหน่ ง

1. รศ.ดร.เสาวณี ย ์ ไทยรุ่ งโรจน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ รองประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
2. นายสุ วิทย์ ยอดจรัส
กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/
กรรมการผูจ้ ดั การ/ กรรมการบริ หาร/
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นายวรัญญู ศิ ลา
กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การ/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

จานวนปี ที่ดารง การเข้ าร่ วมประชุม
ตาแหน่ งกรรมการ ในปี 2562
บริษทั จดทะเบียน
7 ปี
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

6 ปี

5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

7 ปี

5 ครั้งจาก 5 ครั้ง

คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณากลัน่ กรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การ
เลือกตั้งกรรมการที่ ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการสื บต่อไปอี กวาระหนึ่ ง และดารงตาแหน่ งอื่น ๆ
ตามเดิม
เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั สามารถช่วยพัฒนา
บริ ษทั ได้ อีกทั้งเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ทั มหาชนจากัด พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น และประกาศตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
รวมทั้งประกาศอื่นใดที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งประวัติโดยสังเขปมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 ที่ได้
จัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุ มว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระนี้
หรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ที่ปรึ กษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการสื บต่อไปอีกวาระหนึ่ ง และดารง
ตาแหน่ งอื่น ๆ ตามเดิ มตามที่ เสนอ โดยวาระนี้ ตอ้ งผ่านการอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน และลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ ว และมีมติอ นุ มัติให้ แต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ า ด ารง
ตาแหน่ งเป็ นกรรมการสื บต่ อไปอีกวาระหนึ่งและดารงตาแหน่ งอื่ น ๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติ แต่ งตั้งกรรมการ
เป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสี ยงดังต่ อไปนี้
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1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่ งโรจน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ รองประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
361,745,502
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จานวน 3,801 หุน้
2. นายสุ วิท ย์ ยอดจรั ส กรรมการ/ ประธานเจ้า หน้า ที่ บริ หาร/ กรรมการผูจ้ ัด การ/ กรรมการบริ หาร/
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
361,745,502
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
3. นายวรั ญญู ศิ ลา กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร/ รองกรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
361,745,502
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 และค่ าบาเหน็จรายปี ของกรรมการประจาปี
2562
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จาก
การประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริ ษทั ในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการ จึ งขอเสนอต่ อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2563 ให้เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการ
ที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ค่ าตอบแทน
1. รายเดือน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
2. ค่ าบาเหน็จรายปี

ปี 2563 (เสนอครั้งนี)้

ปี 2562

46,000 บาทต่อเดือน
40,250 บาทต่อเดือน
34,500 บาทต่อคนต่อเดือน
34,500 บาทต่อคนต่อเดือน
พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ปี 2562
726,000 บาท
605,000 บาท
484,000 บาทต่อคน
484,000 บาทต่อคน

46,000 บาทต่อเดือน
40,250 บาทต่อเดือน
34,500 บาทต่อคนต่อเดือน
34,500 บาทต่อคนต่อเดือน
พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ปี 2561
660,000 บาท
550,000 บาท
440,000 บาทต่อคน
440,000 บาทต่อคน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
3. สิ ทธิประโยชน์ อื่น ๆ
ประกันสุ ขภาพ ประกันชี วิต เบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาท
และอุบตั ิเหตุ
ต่อคนต่อปี

เบี้ยประกันไม่เกิน 40,000 บาท
ต่อคนต่อปี

และเนื่ องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้มีประกันภัย
ส่ วนบุคคลคุม้ ครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กบั กรรมการทุกคนเพิ่มเติมด้วย
พร้อมกันนี้ อนุ มตั ิ การมอบอานาจให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูม้ ีอานาจในการ
กาหนดรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ จานวนเงิ นค่ า ตอบแทนที่ กรรมการแต่ ละรายจะได้รั บ
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุ มว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระนี้
หรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ที่ปรึ กษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 และค่าบาเหน็จรายปี ประจาปี 2562 โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิ ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 และค่ าบาเหน็จรายปี
ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินไม่ เกิน 6,000,000 บาท และมอบอานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
เป็ นผู้มีอานาจในการรายละเอียดต่ า ง ๆ ที่เ กี่ยวข้ อ งกับจานวนเงินค่ าตอบแทนที่ก รรมการแต่ ล ะรายจะได้ รั บ ด้ ว ย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

361,745,502
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชีประจาปี 2563
ที่ ปรึ กษากฎหมายได้ช้ี แ จงต่อ ที่ ป ระชุ ม ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเปลี่ ยน
บริ ษทั ผูส้ อบบัญชี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี เนื่ องจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส
เอบี เอเอส จากัด ได้ปฏิ บ ัติ หน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั ต่ อเนื่ องมาเป็ นเวลา 8 รอบปี บัญชี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่ กรองในการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี แล้วจึ งได้เสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั ให้
พิจารณาเพื่อที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ให้เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรื อ
2. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรื อ
3. นายสาราญ แตงฉ่ า
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี รับอนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บ ริ ษ ทั สานักงาน อีวาย
จากัด จัด หาผู ส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญาตอื่ นของบริ ษทั แทนได้ โดยทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษ ทั
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั โดยมีค่าตอบแทนสาหรับผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 2,150,000 บาท
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่ องค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชีประจาปี 2563 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ค่ าธรรมเนียม
ปี 2563
ปี 2562
(เสนอครั้งนี)้
ค่าสอบบัญชีประจาปี
1,550,000
940,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส
600,000
1,020,000
ค่าบริ การอื่น ๆ
รวม
2,150,000
1,960,000
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุ มว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็ นเกี่ ยวกับวาระนี้
หรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติ ม ที่ปรึ กษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี ประจาปี 2563 โดยวาระนี้ ตอ้ งผ่านการอนุ มตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติอนุ มัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ ูสอบบัญชี
ประจาปี 2563 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
362,461,002
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จานวน 715,500 หุน้
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษทั
ที่ ปรึ กษากฎหมายได้ช้ี แ จงต่อ ที่ ป ระชุ ม ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 41. เรื่ องการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 45. เรื่ องการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ข้ อบังคับฉบับปัจจุบัน

ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข

ข้ อ 41. ประธานกรรมการเป็ นผู ้เ รี ยกประชุ ม
คณะกรรมการ และในการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการ
ให้ ป ระธานกรรมการหรื อผู ้ซ่ ึ งได้รั บ มอบหมายส่ ง
หนังสื อนัดประชุ มไปยังกรรมการไม่ น้อยกว่าเจ็ด (7)
วันก่ อ นวันประชุ ม เว้นแต่ ใ นกรณี จาเป็ นรี บด่ วนเพื่ อ
รักษาสิ ทธิ หรื อผลประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัด
ประชุ มโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุ มให้เร็ วกว่านั้น
ก็ได้
ถ้า กรรมการตั้งแต่ ส องคนขึ้ น ไปร้ อ งขอให้ เ รี ย ก
ประชุ มคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกาหนดวัน
ประชุ ม ภายในสิ บ สี่ (14) วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ไ ด้รั บ การ
ร้องขอ

ข้ อ 41. ประธานกรรมการเป็ นผู ้เ รี ยกประชุ ม
คณะกรรมการ และในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกาหนดวันประชุ มให้เ ร็ วกว่า นั้นก็ไ ด้ ทั้งนี้ การส่ ง
หนังสื อเชิ ญประชุ มคณะกรรมการไปยังกรรมการจะส่ ง
โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
ถ้า กรรมการตั้ง แต่ ส องคนขึ้ นไปร้ อ งขอให้ เ รี ยก
ประชุ มคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกาหนดวัน
ประชุมภายในสิ บสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ
ประธานกรรมการหรื อประธานในที่ ประชุ ม อาจ
ก าหนดให้ จั ด การประชุ มคณะกรรมการผ่ า นสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ไ ด้ โดยให้ ป ฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ที่
กาหนดไว้ในกฎหมายหรื อประกาศที่เกี่ยวข้อง
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ข้ อบังคับฉบับปัจจุบัน

ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข

ข้อ 45. ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่ งในห้ า (1/5) ของจ านวนหุ ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ แ ล้ว
ทั้งหมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมี
หุ ้นนับ รวมกันได้ไ ม่ น้อ ยกว่า หนึ่ งในสิ บ (1/10) ของ
จานวนหุ ้นที่ จาหน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมดจะเข้า ชื่ อกันทา
หนังสื อขอให้ค ณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ น
การประชุ มวิสามัญเมื่ อใดก็ไ ด้ แต่ ตอ้ งระบุ เหตุ ผ ลใน
การที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้ คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ มี ก าร
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายในหนึ่ ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับ
หนังสื อจากผูถ้ ือหุน้

ข้อ 45. ผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ ง หรื อหลายคนซึ่ งมี หุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของจานวนหุ ้นที่
จ าหน่ า ยได้ ท้ ั งหมดจะเข้ า ชื่ อ กั น ท าหนั ง สื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เป็ นการประชุ ม
วิสามัญเมื่ อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุ เรื่ องและเหตุ ผ ลใน
การที่ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่ สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ
จากผูถ้ ือหุน้

จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุ มว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีค วามเห็นเกี่ ยวกับวาระนี้
หรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติ ม ที่ปรึ กษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับของบริ ษทั โดยวาระนี้ ตอ้ งผ่านการอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ ป ระชุ มพิจารณาแล้ ว และมีมติอ นุ มัติก ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ บังคั บของบริ ษัท ข้ อ 41. เรื่ อ งการประชุ ม
คณะกรรมการผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และข้ อ 45. เรื่ องการเรี ยกประชุ มผู้ถือหุ้ นด้ วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
363,881,002
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จานวน 1,420,000 หุน้
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องอื่นใด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม
ประธานได้ถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ประสงค์ที่จะซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรื อไม่
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• นายสฤษฏ์พงศ์ เทศะบารุ ง ตัวแทนอาสาสมัครพิ ทกั ษ์สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุ นไทย
ถามว่า Platform การประมูลมีผลกระทบต่อบริ ษทั หรื อไม่ และบริ ษทั เตรี ยมการรองรับไว้อย่างไร
นายสุ วิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตอบดังนี้
เดิ มบริ ษทั มี การประมูลหน้าลาน มี การประมูลแบบ E-onsite และได้พฒ
ั นามาเป็ นการประมู ลแบบ
ออนไลน์ระยะหนึ่ง ต่อมาเกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทาให้การประมูลแบบออนไลน์ของ
บริ ษทั ประสบความสาเร็ จ มีผูเ้ ข้าร่ วมประมูลออนไลน์เพิ่มมากขึ้ นในช่ วงสถานการณ์ดงั กล่าว แม้ปัจจุบนั ภาครัฐได้
ผ่อนปรนมาตรการให้สามารถเปิ ดประมูลหน้าลานได้แล้ว แต่จานวนผูเ้ ข้าร่ วมประมูลแบบออนไลน์ยงั คงสู งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางของบริ ษทั ที่จะขยายไปสู่ การประมูลแบบ 5G ประกอบกับการถ่ายทอดสดซึ่ งจะทาให้การ
ประมูลออนไลน์เกิดธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น กล่าวโดยสรุ ปคือ Platform การประมูลของบริ ษทั ยังคงมีความทันสมัย และ
จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• นายเอกวิทย์ คู วิวฒั นชัย ผูถ้ ื อหุ ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า หากภาครั ฐมี นโยบายส่ งเสริ มให้ประชาชน
เปลี่ยนมาใช้รถ EV โดยนารถเก่าไปเป็ นส่ วนลดแลกซื้ อรถ EV จะส่ งผลต่อบริ ษทั อย่างไร
นายสุ วิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตอบดังนี้
บริ ษทั พิจารณาจากในช่ วงสถานการณ์ COVID-19 พฤติ กรรมของประชาชนจะเปลี่ยนจากการใช้รถ
สาธารณะมาใช้รถส่ วนตัวมากขึ้น หากภาครัฐมีนโยบายส่ งเสริ มให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถ EV จะยิง่ ส่ งผลเป็ นคุณแก่
บริ ษทั เนื่องจากการประมูลจะยังคงเป็ นการแข่งขันที่ทาให้เกิดราคายุติธรรม (Fair value) มากที่สุด ประกอบกับบริ ษทั มี
กระบวนการประมิ น ราคาอย่ า งมี ม าตรฐาน และในอนาคตอาจมี ร ถ EV เข้า สู่ ต ลาดการประมู ล ของบริ ษ ัท ทั้ง นี้
ผลกระทบดังกล่าวมีลกั ษณะคล้ายกับนโยบายรถคันแรกของภาครัฐที่ เคยมีมาก่อนหน้านี้ ซึ่ งสุ ดท้ายแล้วรถยนต์ก็จะ
ไหลเข้าสู่ กระบวนการประมูล
• นายขันติ อุดมสังฆธรรม ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง ถามว่า บริ ษทั มีแนวโน้มกาไรที่ดีต่อเนื่ อง แต่มาตรฐาน
บัญชีใหม่ทาให้กาไรบรรทัดสุ ดท้ายลดลง อาจส่ งผลให้ปันผลลดลง บริ ษทั มีแนวทางพิจารณาการจ่ายปันผลใหม่หรื อไม่
รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา ประธานกรรมการ ตอบดังนี้
ที่ผ่านมาบริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผลอย่างต่อเนื่ องทุกปี และส่ วนใหญ่จ่ายปั นผลสู งกว่านโยบายการจ่าย
ปั นผลของบริ ษทั แต่เมื่อต้องปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทางบัญชี ใหม่หรื อ TFRS16 อาจทาให้เห็นว่ากาไรของ
บริ ษทั ลดลงเล็กน้อย เนื่ องจากหนี้ หลักของบริ ษทั คื อการเช่าที่ ดิน แต่หนี้ ดงั กล่าวเป็ นหนี้ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยและเป็ น
คนละส่ วนกับหนี้ สินหมุนเวียน จึงไม่มีผลกระทบต่อการจ่ายปั นผลของบริ ษทั แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารจะ
ยังคงบริ หารงานอย่างทุ่มเทเพื่อเพิ่มกาไรให้แก่บริ ษทั ต่อไป
• นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย ผูร้ ับมอบฉันทะจากกองทุนฟิ ลลิปแคปปิ ตอล ถามว่า จากสภาวะ COVID-19
ทาให้ธนาคารแห่ งประเทศไทยมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ซ่ ึ งจะส่ งผลให้ไม่มีรถยึดเข้ามาที่บริ ษทั หรื อไม่ และหลังจาก
มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยสิ้ นสุ ดลง คาดว่าจะมีรถถูกยึดเข้ามาหรื อไม่
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นายสุ วิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตอบดังนี้
จากการประเมิ นเบื้ อ งต้นถื อ ว่าบริ ษทั ได้รับผลกระทบจากมาตรการของธนาคารแห่ งประเทศไทย
น้อยมาก เนื่ องจากจานวนบริ ษทั คู่คา้ ที่ ส่งรถให้กบั บริ ษทั มีมากเพียงพอที่ จะทาให้บริ ษทั มีรถเก็บไว้รอการประมูลใน
คลังสิ นค้า ดังนั้น การชะลอการยึดรถจึงไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษทั มากนัก
• นายธี รภัทร นิคมานนท์ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง ขอให้อพั เดทเรื่ องการประมูลเครื่ องใช้ไฟฟ้า
นายสุ วิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตอบดังนี้
ปั จจุบนั บริ ษทั มีการประมูลเครื่ องใช้ไฟฟ้ าทั้งแบบออนไลน์และที่ หน้าลาน โดยมีการประมูลที่ สาขา
รังสิ ตและสาขาจังหวัดราชบุรี ซึ่ งอัตราการจบประมูลถือว่าเป็ นที่ น่าพอใจ และช่ วยทาให้บริ ษทั มีสินค้าที่หลากหลาย
มากขึ้น ในอนาคตการประมูลประเภทนี้จะทาให้บริ ษทั ก้าวสู่ Market Place ได้เร็ วขึ้น และเข้าถึงตลาด End user มากขึ้น
• นายราเชนทร์ ดิลก ดอกปิ ก ผูถ้ ื อหุ ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า บริ ษทั สามารถจัดให้มีบริ การสิ นเชื่ อจาก
ธนาคารต่าง ๆ ทุกสาขาได้หรื อไม่
นายสุ วิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตอบดังนี้
การให้สินเชื่ อเป็ นปั จจัยที่ทาให้การซื้ อขายมีความคล่องตัว บริ ษทั อยู่ระหว่างการเจรจากับคู่คา้ รายใหญ่
เกี่ยวกับการให้สินเชื่ อแบบ One stop service เพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ ข้าร่ วมประมูลและจะช่วยเพิ่มกาลังซื้ อ
มากขึ้น ทั้งนี้ ปั จจุบนั บริ ษทั ยังคงมีอตั ราการจบประมูลอยู่ในระดับสู ง สิ่ งที่บริ ษทั ต้องเร่ งดาเนิ นการคือ เพิ่มปริ มาณรถ
ให้เพียงพอต่อความต้องการของผูป้ ระมูลและพัฒนาการประมูลออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
• นายธาดา สุ ขโข ผูถ้ ือหุ น้ มาด้วยตนเอง ถามว่า จากการให้ขอ้ มูลในกิจกรรม Opportunity Day ไตรมาส
ที่ 1/2563 ของบริ ษทั ที่กล่าวว่าปี 2563 ดีกว่าปี 2540 นั้น เพราะอะไร เนื่ องจากสถานการณ์ COVID-19 ทาให้เศรษฐกิจ
ไม่ดีมีผลต่อกาลังซื้ อรถมือสอง
นายสุ วิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตอบดังนี้
จากการประเมินเบื้องต้น เห็นได้ชดั ว่ามีสินทรัพย์ไหลเข้าสู่ การประมูลของบริ ษทั มากกว่าปี 2540 และมี
ผูเ้ ข้าร่ วมประมูลจานวนมากกว่า แม้บริ ษทั จะได้รับผลกระทบบางส่ วนจากการผ่อนผันการชาระหนี้ แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อเข้าสู่ สภาวะปกติรถยึดก็ตอ้ งไหลเข้าสู่ ระบบการประมูลอยูด่ ี ดังนั้น บริ ษทั ยังคงยืนยันว่าผลประกอบการปี 2563 จะ
ยังคงเป็ นที่น่าพอใจต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน
• นายนคร แสนยาสิ ริ ผูร้ ับมอบฉันทะจากนางสาวจันทรวรรณ จรู ญธรรม ถามว่าอัตราการจบประมูล
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เป็ นอย่างไร และผลจากการประมูลออนไลน์เป็ นอย่างไร
นายสุ วิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตอบดังนี้
ช่ วงที่ ผ่านมาบริ ษทั มี อตั ราการจบประมู ลเพิ่ มขึ้ นประมาณร้ อยละ 30 ในอนาคตบริ ษทั มี แผนจะทา
AUCT Channel เพื่ อจัดให้มีการประมูลแบบออนไลน์ทุกวัน ซึ่ งจะช่ วยทาให้อตั ราการจบประมูลเพิ่ มยิ่งขึ้ น รองรั บ
พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ไม่ตอ้ งการมาประมูลในสถานที่ ประมูล จะส่ งผลให้การรับรู ้รายได้เพิ่มมากขึ้ น โดยอาจไม่
จาเป็ นต้องมีการประมูลที่หน้าลาน เน้นพัฒนาการประมูลในรู ปแบบ 5G
16 / 17

เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ที่ สละ
เวลามาร่ วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณสาหรับคาถามที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.05 น.

- ไพบูลย์ เสรี วิวัฒนา (รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา)
ประธานกรรมการ

- สุวิทย์ ยอดจรั ส (นายสุ วิทย์ ยอดจรัส)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

- วรั ญญู ศิลา (นายวรัญญู ศิลา)
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

- นันทนิตย์ ราชกิจ (นางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ)
เลขานุการบริ ษทั
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