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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เวลาและสถานที่ 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมของบริษทั เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 

(เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

 รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  กรรมการสรรหาและ 

 ก าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายเทพทยั ศิลา กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นายศราวธุ จารุจินดา กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง  
7. นายสุวทิย ์ยอดจรัส กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/  

 กรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ กรรมการผูจ้ดัการ 
8. นายวรัญญู ศิลา กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง/  

 รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน 
 กิจการภายใน 

ผู้บริหารและผู้เกีย่วข้องที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางอญัชลี พรรคกลิน กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
2. นายสุธี สมาธิ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 
3. นายเกรียงศกัด์ิ ธรรมรักษา รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาระบบไอที 
4. นางสาวพูนศิลป์ แกว้จ านงค ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานส านกักรรมการและส่งเสริมคุณภาพ 
5. นางสาวจิตรา จนัทะคุย้ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย 
6. นางสาวนนัทนิตย ์ราชกิจ เลขานุการบริษทั 

ผู้สอบบัญชีปี 2562  
นางสาวชนกพร เจริญสุทธิโยธิน บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ผู้สอบบัญชีปี 2563 
นายวิชาติ โลเกศกระวี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
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ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เข้าร่วมประชุม 
นายสมยศ สุธีรพรชยั บริษทั วาย ูแอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

ตวัแทนอาสาพทิักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
นายสฤษฏพ์งศ ์เทศะบ ารุง สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  

รศ.ดร. ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามญั     
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายใหท่ี้ปรึกษากฎหมายเป็น
ผูด้  าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุม 

นายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
จ านวน 19 คน จ านวนหุ้น 296,224,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.86 และผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมจ านวน 8 คน 
จ านวนหุน้ 62,857,200 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 11.43 รวมจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 27 คน ถือหุน้รวมกนัได้
ทั้งหมด 359,081,500 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 65.29 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจ านวน 550,000,000 
หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  จึงสามารถเร่ิมการประชุมได ้

ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 
1. ผูถื้อหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงได ้ในบตัรลงคะแนนท่ี

ไดรั้บ ณ จุดลงทะเบียน 
2. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั โดยหุน้ 1 หุน้ มีเสียงเท่ากบั 1 เสียง โดยวาระท่ี 1 

เป็นวาระเพ่ือรับรอง วาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่ตอ้งลงมติ และวาระท่ี 3 ถึง 8 เป็นวาระเพ่ืออนุมติั ดงัน้ี 
ก. วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
ข. วาระท่ี 6 เป็นวาระเร่ืองพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 

ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
ค. วาระท่ี 8 เป็นวาระเร่ืองพิจารณาการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ง. วาระท่ี 9 เป็นวาระเพ่ือพิจารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ (ถา้มี) ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือเสนอ

ความเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั  
หากผูถื้อหุน้จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น

นั้นจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือเท่ากบั 183,333,333 หุน้ 
(550,000,000 หุน้/3) 

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่ีปรึกษากฎหมายจะสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง
หรือไม่  

- ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้งกาเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในบตัรลงคะแนน  
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- ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้กาเคร่ืองหมายถูก [] ลงในบัตรลงคะแนนในช่องท่ี
ประสงค ์พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัร ยกมือข้ึน และส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือน าไปตรวจนบั รวมทั้งบตัรเสีย  

- ส าหรับการมอบฉันทะซ่ึงผูม้อบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาใน
หนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บริษทัจะบนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตั้งแต่เวลาท่ีผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

ทั้งน้ี บริษทัจะใชวิ้ธีหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด 
และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย โดยบริษทัจะแจง้ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส้ินสุดลง 

ส าหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉนัทะทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งกรณีท่ีผูถื้อหุน้ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

- บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสียก่อน เพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็ว  

- ส่วนบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเห็นดว้ย บริษทัจะเก็บหลงัจากปิดการประชุม 
โดยขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านส่งมอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

4. หากผู ้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเ ก่ียวกับระเบียบวาระในการ
ประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้น ๆ ได ้แต่หากผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นในเร่ือง
อ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุม ขอใหส้อบถามภายหลงัการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ เสร็จส้ินแลว้ 
โดยเขียนค าถามลงในใบส่งค าถามซ่ึงไดแ้จกใหต้อนลงทะเบียนแลว้ ส่งใหก้บัเจา้หนา้ท่ี  

ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัไดม้อบหมายให ้บริษทั ควิดแลบ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการนบัคะแนน และเพ่ือความ
โปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษทัได้เชิญผูถื้อหุ้นท่ีอาสาสมคัรมาร่วมนับคะแนนเสียงด้วย 1 ท่าน ร่วมเป็น        
สักขีพยาน แต่ไม่มีอาสาสมคัรร่วมเป็นสักขีพยาน ท่ีปรึกษากฎหมายจึงเชิญนางสาวจิตรา จนัทะคุย้ ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมายร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

นอกจากน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ผลการให้สิทธิผูถื้อหุ้น เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ    
ผูถื้อหุน้ เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่เหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562 
- 14 กุมภาพนัธ์ 2563 ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม  เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ และส่งค าถาม
ล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

 จากนั้นไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ท่ีปรึกษากฎหมายกล่าวต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัขอเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 ซ่ึงได้บันทึกไวอ้ย่างถูกต้องแล้วต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรอง 
รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่ 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ     
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงันี ้ 

เห็นดว้ย จ านวน 360,757,700  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ านวน 1,676,200 หุน้ 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562  
ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ต่อท่ีประชุมว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 มีรายละเอียด

ปรากฏในรายงานประจ าปีตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี ซ่ึง     
ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือสแกนท่ีหน้างานได้  และเชิญนาง
อญัชลี พรรคกลิน กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผูเ้สนอรายงานของ
คณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 ต่อท่ีประชุม โดยนางอญัชลี พรรคกลิน ไดเ้สนอ
รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดย
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ สาระส าคญัสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

• เปรียบผลการด าเนินงานปี 2562 กบัปี 2561 ดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

ฐานะการเงิน / ผลการด าเนินงาน 
ตามวธีิส่วนได้เสีย ตามวธีิราคาทุน 

ปี 2562 ปี 2561 ผลต่าง ปี 2562 ปี 2561 ผลต่าง 
สินทรัพย ์       
     เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 392.90 337.41 16.4% 392.90 337.41 16.4% 
     ลูกหน้ีค่ารถสุทธิ 117.75 83.29 41.4% 117.75 83.29 41.4% 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

ฐานะการเงิน / ผลการด าเนินงาน 
ตามวธีิส่วนได้เสีย ตามวธีิราคาทุน 

ปี 2562 ปี 2561 ผลต่าง ปี 2562 ปี 2561 ผลต่าง 
     สินทรัพยอ่ื์น ๆ 334.54 320.01 4.5% 334.54 320.01 4.5% 
สินทรัพยร์วม 845.19 740.71 14.1% 845.19 740.71 14.1% 
หน้ีสิน       
     เจา้หน้ีค่ารถสุทธิ 184.20 142.60 29.2% 184.20 142.60 29.2% 
     หน้ีสินอ่ืนและภาษีเงินได ้ 236.62 203.12 6.0% 236.62 203.12 6.0% 
หน้ีสินรวม 327.91 265.21 23.6% 327.91 265.21 23.6% 
ส่วนของเจา้ของ 517.28 475.50 8.8% 517.28 475.50 8.8% 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 845.19 740.71 14.1% 845.19 740.71 14.1% 
รายไดร้วม 812.58 698.19 16.3% 812.58 698.19 16.3% 
ก าไรสุทธิ 234.25 170.47 37.4% 234.25 166.79 40.4% 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.43 0.31 37.4% 0.43 0.30 40.4% 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 28.83 24.42 4.4% 28.83 23.87 5.0% 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.94 0.86 9.3% 0.94 0.86 9.3% 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า) 0.63 0.56 12.5% 0.63 0.56 12.5% 

  

• รายได้จากการให้บริการ และโครงสร้างรายได้จากการให้บริการ  
ในปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการอยูท่ี่ 803.42 ลา้นบาท สูงกว่าปีก่อนท่ีอยู่ท่ี 693.17 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 15.91 สรุปไดด้งัน้ี 

รายได้ 
2562 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
 ประมูล-รถยนต ์ 636.72 79.25     531.82 76.72       
 ประมูล-จกัรยานยนต ์ 66.59 8.29 63.88       9.22       
 รายไดค่้าขนยา้ย  86.24 10.73 76.25       11.00       
 อ่ืน ๆ 13.87 1.73 21.23          3.06         

รวม 803.42 100.00     693.17    100.00  
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• สรุปผลประกอบการโดยรวมปี 2562 เป็นดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
2562 2561 

การเปลีย่นแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 803.42 693.17 110.25 15.9 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 378.01 338.49 39.52 11.7 
ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ 34.39 37.15 -2.76 -7.4 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 106.80 106.83 -0.03 0.0 
ก าไรสุทธิ 234.25 170.47 63.77 37.4 
EBITDA 341.84 259.28 82.56 31.8 
ก าไรขั้นตน้ 425.41 354.68 70.73 19.94 
อตัราก าไรขั้นตน้ (เท่า) 52.9 51.2 1.8  
อตัราก าไรสุทธิ (เท่า) 28.8 24.4 4.4  
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (เท่า) 47.2 36.9 10.3  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(เท่า) 37.0 32.0 5.0  

 
จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี

หรือไม่ 
เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุม

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 โดยวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือ
ทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงว่างบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
งบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 361,541,701  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ านวน 784,001 หุน้  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 
ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของ

ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ 
ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยู่กบั
ความจ าเป็นของการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน
ของบริษทั ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุม     
ผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัมีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  ปี 2559 
ก าไรสุทธิของบริษทั 234.25 170.47 103.93 125.61 
เงินปันผลจ่ายสองคร้ัง รวม 220.00 

(0.40 บาท/หุน้) 
165.00 

(0.30 บาท/หุน้) 
110.00 

(0.20 บาท/หุน้) 
121.00 

(0.22 บาท/หุน้) 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบ
กบัก าไรสุทธิ 

93.92% 96.79% 105.84% 96.33% 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา 
- อนุมติัไม่จดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็น

ทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ในปี 2557 และ 
- อนุมติัไม่จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก เน่ืองจากบริษทัไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 2 

คร้ัง รวมในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท เป็นเงิน 220 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.92 ของก าไรสุทธิปี 2562 แลว้ 
ดงัน้ี 
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คร้ังท่ี 1 ส าหรับผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็น
เงินจ านวน 82,500,000 บาท เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2562  

คร้ังท่ี 2 ส าหรับผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0. 25 บาท โดย
จ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นเงินจ านวน 137,500,000 บาท เม่ือวนัท่ี 28 
เมษายน 2563 

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ีสองน้ี เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีก าหนดไวเ้ดิมในวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ออกไป และเป็นไปตามนโยบายการจ่าย   
ปันผลของบริษทัแลว้ 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติ
การไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเ งินปันผลประจ าปี 2562 และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ โดย
วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิเ พ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และการงดจ่ าย เง ินปันผลประจ า ปี  2562 และรับทราบการจ่ าย เง ินปันผลระหว่ างกาลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้   

เห็นดว้ย จ านวน 361,741,701  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ านวน 200,000 หุน้ 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15. ก าหนดไวว้่า “ในการประชุม

สามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ี
สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชวิ้ธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้ 
ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
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ช่ือ ต าแหน่ง จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 
บริษทัจดทะเบียน 

การเข้าร่วมประชุม 
ในปี 2562 

1. รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ รองประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

7 ปี 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

2. นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/  
กรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการบริหาร/ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

6 ปี 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

3. นายวรัญญู ศิลา กรรมการ/ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร/ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

7 ปี  5 คร้ังจาก 5 คร้ัง 

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากลัน่กรองอยา่งรอบคอบแลว้ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการ
เลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึง และด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ 
ตามเดิม  

เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัสามารถช่วยพฒันา
บริษทัได ้อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พระราชบัญญติัหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการก าก ับตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประวติัโดยสังเขปมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 ท่ีได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
ใหแ้ต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึง และด ารง
ต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามเดิมตามท่ีเสนอ โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน และลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึงและด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
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1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ รองประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 361,745,502  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ านวน 3,801 หุน้ 
 

2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ กรรมการผูจ้ ัดการ/ กรรมการบริหาร/  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 361,745,502  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

3. นายวรัญญู ศิลา กรรมการ/ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร/ รองกรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 361,745,502  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการประจ าปี 
2562 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จาก

การประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริษทัในภาพรวม โดยใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 ใหเ้ป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการ
ท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ค่าตอบแทน ปี 2563 (เสนอคร้ังนี)้ ปี 2562 

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

2. ค่าบ าเหน็จรายปี พจิารณาจากผลการด าเนินงาน 
ปี 2562 

พจิารณาจากผลการด าเนินงาน 
ปี 2561 

ประธานกรรมการ 726,000  บาท 660,000  บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 605,000  บาท 550,000  บาท 
กรรมการตรวจสอบ 484,000  บาทต่อคน 440,000  บาทต่อคน 
กรรมการ 484,000  บาทต่อคน 440,000  บาทต่อคน 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
 ประกนัสุขภาพ ประกนัชีวิต
 และอุบติัเหตุ  

เบ้ียประกนัไม่เกิน 45,000 บาท 
ต่อคนต่อปี 

เบ้ียประกนัไม่เกิน 40,000 บาท 
ต่อคนต่อปี 

และเน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอใหมี้ประกนัภยั
ส่วนบุคคลคุม้ครองการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหก้บักรรมการทุกคนเพ่ิมเติมดว้ย 

พร้อมกนัน้ี อนุมติัการมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูมี้อ  านาจในการ
ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายจะได้รับ  

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และค่าบ าเหน็จรายปีประจ าปี 2562 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และค่าบ าเหน็จรายปี
ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้มีอ านาจในการรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ  ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม  ดงันี ้
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เห็นดว้ย จ านวน 361,745,502  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ เห็นสมควรเปล่ียน

บริษทัผูส้อบบญัชี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารหมุนเวียนผูส้อบบญัชี เน่ืองจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัต่อเน่ืองมาเป็นเวลา 8 รอบปีบัญชี ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2555  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณากลัน่กรองในการคดัเลือกผูส้อบบญัชีแลว้จึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทัให้
พิจารณาเพ่ือท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ใหเ้ป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4451 หรือ 
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4799 หรือ 
3. นายส าราญ แตงฉ ่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8021 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั ส านกังาน อีวาย 

จ าก ัด จ ัดหาผูส้อบบ ัญชี รับอนุญาตอ่ืนของบริษทัแทนได  ้โดยทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยมีค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 2,150,000 บาท  

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

ค่าธรรมเนียม ปี 2563 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2562 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 1,550,000 940,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 600,000 1,020,000 
ค่าบริการอ่ืน ๆ - - 

รวม 2,150,000 1,960,000 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 362,461,002  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ านวน 715,500 หุน้ 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับของบริษทั 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 41. เร่ืองการประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และขอ้ 45. เร่ืองการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 41.  ประธานกรรมการเป็นผู ้เ รียกประชุม
คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ
ให้ประธานกรรมการหรือผู ้ซ่ึงได้รับมอบหมายส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือ
รักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนัด
ประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้น 
กไ็ด ้

ถา้กรรมการตั้ งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการก าหนดวนั
ประชุมภายในสิบส่ี (14) ว ันนับแต่วันท่ีได้รับการ      
ร้องขอ 

ข้อ 41.  ประธานกรรมการเป็นผู ้เ รียกประชุม
คณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้
ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือ
นดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือ
ผลประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน
และก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้ งน้ีการส่ง
หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการไปยงักรรมการจะส่ง
โดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด ้

ถ้ากรรมการตั้ งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการก าหนดวนั
ประชุมภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

ประธานกรรมการหรือประธานในท่ีประชุมอาจ
ก าหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่ าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

ขอ้ 45. ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
หน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ ทั้ งหมดจะเข้าช่ือกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลใน
การท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ข้อ 45. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะเข้า ช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได ้โดยจะตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลใน
การท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุม
ผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ
จากผูถื้อหุน้ 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. เร่ืองการประชุม
คณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 45. เร่ืองการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 363,881,002  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน จ านวน 1,420,000 หุน้ 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใด เพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติม 

ประธานไดถ้ามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคท่ี์จะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ 
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• นายสฤษฏ์พงศ์ เทศะบ ารุง ตวัแทนอาสาสมคัรพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย   
ถามวา่ Platform การประมูลมีผลกระทบต่อบริษทัหรือไม่ และบริษทัเตรียมการรองรับไวอ้ยา่งไร 

นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบดงัน้ี 
เดิมบริษทัมีการประมูลหน้าลาน มีการประมูลแบบ E-onsite และไดพ้ฒันามาเป็นการประมูลแบบ

ออนไลนร์ะยะหน่ึง ต่อมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท าใหก้ารประมูลแบบออนไลน์ของ
บริษทัประสบความส าเร็จ มีผูเ้ขา้ร่วมประมูลออนไลน์เพ่ิมมากข้ึนในช่วงสถานการณ์ดงักล่าว แมปั้จจุบนัภาครัฐได ้
ผ่อนปรนมาตรการให้สามารถเปิดประมูลหนา้ลานไดแ้ลว้ แต่จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประมูลแบบออนไลน์ยงัคงสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัทิศทางของบริษทัท่ีจะขยายไปสู่การประมูลแบบ 5G ประกอบกบัการถ่ายทอดสดซ่ึงจะท าให้การ
ประมูลออนไลน์เกิดธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน กล่าวโดยสรุปคือ Platform การประมูลของบริษทัยงัคงมีความทนัสมยัและ
จะพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

• นายเอกวิทย ์คูวิวฒันชัย ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ถามว่า หากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชน
เปล่ียนมาใชร้ถ EV โดยน ารถเก่าไปเป็นส่วนลดแลกซ้ือรถ EV จะส่งผลต่อบริษทัอยา่งไร 

นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบดงัน้ี 
บริษทัพิจารณาจากในช่วงสถานการณ์ COVID-19 พฤติกรรมของประชาชนจะเปล่ียนจากการใช้รถ

สาธารณะมาใชร้ถส่วนตวัมากข้ึน หากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมใหป้ระชาชนเปล่ียนมาใชร้ถ EV จะยิ่งส่งผลเป็นคุณแก่
บริษทั เน่ืองจากการประมูลจะยงัคงเป็นการแข่งขนัท่ีท าใหเ้กิดราคายติุธรรม (Fair value) มากท่ีสุด ประกอบกบับริษทัมี
กระบวนการประมินราคาอย่างมีมาตรฐาน และในอนาคตอาจมีรถ EV เข้าสู่ตลาดการประมูลของบริษัท ทั้ งน้ี 
ผลกระทบดงักล่าวมีลกัษณะคลา้ยกบันโยบายรถคนัแรกของภาครัฐท่ีเคยมีมาก่อนหนา้น้ี ซ่ึงสุดทา้ยแลว้รถยนต์ก็จะ
ไหลเขา้สู่กระบวนการประมูล 

• นายขนัติ อุดมสงัฆธรรม ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ถามวา่ บริษทัมีแนวโนม้ก าไรท่ีดีต่อเน่ือง แต่มาตรฐาน
บญัชีใหม่ท าใหก้ าไรบรรทดัสุดทา้ยลดลง อาจส่งผลใหปั้นผลลดลง บริษทัมีแนวทางพิจารณาการจ่ายปันผลใหม่หรือไม่ 

รศ.ดร. ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ ตอบดงัน้ี 
ท่ีผ่านมาบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเน่ืองทุกปี และส่วนใหญ่จ่ายปันผลสูงกว่านโยบายการจ่าย

ปันผลของบริษทั แต่เม่ือตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานทางบญัชีใหม่หรือ TFRS16 อาจท าให้เห็นว่าก าไรของ
บริษทัลดลงเล็กนอ้ย เน่ืองจากหน้ีหลกัของบริษทัคือการเช่าท่ีดิน แต่หน้ีดงักล่าวเป็นหน้ีท่ีไม่มีภาระดอกเบ้ียและเป็น 
คนละส่วนกบัหน้ีสินหมุนเวียน จึงไม่มีผลกระทบต่อการจ่ายปันผลของบริษทัแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะ
ยงัคงบริหารงานอยา่งทุ่มเทเพ่ือเพ่ิมก าไรใหแ้ก่บริษทัต่อไป  

• นายเอกชยั บุญยะพงศไ์ชย ผูรั้บมอบฉนัทะจากกองทุนฟิลลิปแคปปิตอล ถามวา่ จากสภาวะ COVID-19 
ท าใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีซ่ึงจะส่งผลใหไ้ม่มีรถยึดเขา้มาท่ีบริษทัหรือไม่ และหลงัจาก
มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยส้ินสุดลง คาดวา่จะมีรถถูกยึดเขา้มาหรือไม่ 
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นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบดงัน้ี 
จากการประเมินเบ้ืองต้นถือว่าบริษทัไดรั้บผลกระทบจากมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย     

นอ้ยมาก เน่ืองจากจ านวนบริษทัคู่คา้ท่ีส่งรถให้กบับริษทัมีมากเพียงพอท่ีจะท าให้บริษทัมีรถเก็บไวร้อการประมูลใน
คลงัสินคา้ ดงันั้น การชะลอการยึดรถจึงไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัมากนกั 

 

• นายธีรภทัร นิคมานนท ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ขอใหอ้พัเดทเร่ืองการประมูลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบดงัน้ี 
ปัจจุบนับริษทัมีการประมูลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทั้งแบบออนไลน์และท่ีหนา้ลาน โดยมีการประมูลท่ีสาขา

รังสิตและสาขาจงัหวดัราชบุรี ซ่ึงอตัราการจบประมูลถือว่าเป็นท่ีน่าพอใจ และช่วยท าให้บริษทัมีสินคา้ท่ีหลากหลาย
มากข้ึน ในอนาคตการประมูลประเภทน้ีจะท าใหบ้ริษทักา้วสู่ Market Place ไดเ้ร็วข้ึน และเขา้ถึงตลาด End user มากข้ึน 

 

• นายราเชนทร์ดิลก ดอกปิก ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ถามว่า บริษทัสามารถจดัให้มีบริการสินเช่ือจาก
ธนาคารต่าง ๆ ทุกสาขาไดห้รือไม่ 

นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบดงัน้ี 
การใหสิ้นเช่ือเป็นปัจจยัท่ีท าใหก้ารซ้ือขายมีความคล่องตวั บริษทัอยู่ระหว่างการเจรจากบัคู่คา้รายใหญ่

เก่ียวกบัการใหสิ้นเช่ือแบบ One stop service เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมประมูลและจะช่วยเพ่ิมก าลงัซ้ือ
มากข้ึน ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัยงัคงมีอตัราการจบประมูลอยู่ในระดบัสูง ส่ิงท่ีบริษทัตอ้งเร่งด าเนินการคือ เพ่ิมปริมาณรถ
ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูป้ระมูลและพฒันาการประมูลออนไลนอ์ยา่งต่อเน่ือง 

 

• นายธาดา สุขโข ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ถามว่า จากการใหข้อ้มูลในกิจกรรม Opportunity Day ไตรมาส
ท่ี 1/2563 ของบริษทั ท่ีกล่าวว่าปี 2563 ดีกว่าปี 2540 นั้น เพราะอะไร เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ท าใหเ้ศรษฐกิจ
ไม่ดีมีผลต่อก าลงัซ้ือรถมือสอง 

 นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบดงัน้ี 
 จากการประเมินเบ้ืองตน้ เห็นไดช้ดัวา่มีสินทรัพยไ์หลเขา้สู่การประมูลของบริษทัมากกวา่ปี 2540 และมี

ผูเ้ขา้ร่วมประมูลจ านวนมากกว่า แมบ้ริษทัจะไดรั้บผลกระทบบางส่วนจากการผ่อนผนัการช าระหน้ี แต่อย่างไรก็ตาม 
เม่ือเขา้สู่สภาวะปกติรถยึดก็ตอ้งไหลเขา้สู่ระบบการประมูลอยูดี่ ดงันั้น บริษทัยงัคงยืนยนัว่าผลประกอบการปี 2563 จะ
ยงัคงเป็นท่ีน่าพอใจต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุน 

 

• นายนคร แสนยาสิริ ผูรั้บมอบฉันทะจากนางสาวจนัทรวรรณ จรูญธรรม ถามว่าอตัราการจบประมูล
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เป็นอยา่งไร และผลจากการประมูลออนไลนเ์ป็นอยา่งไร 

 นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบดงัน้ี 
ช่วงท่ีผ่านมาบริษทัมีอตัราการจบประมูลเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 30 ในอนาคตบริษทัมีแผนจะท า 

AUCT Channel เพ่ือจดัให้มีการประมูลแบบออนไลน์ทุกวนั ซ่ึงจะช่วยท าให้อตัราการจบประมูลเพ่ิมยิ่งข้ึน รองรับ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการมาประมูลในสถานท่ีประมูล จะส่งผลให้การรับรู้รายไดเ้พ่ิมมากข้ึน โดยอาจไม่
จ าเป็นตอ้งมีการประมูลท่ีหนา้ลาน เนน้พฒันาการประมูลในรูปแบบ 5G 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอ่ืนใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละ
เวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณส าหรับค าถามท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทั และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.05 น. 
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