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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน)  
--------------------------------------------------------------- 

 

เวลาและสถานที่ประชุม 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้  เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน)                
(“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่  25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 216-217 (MR 216-217)  ช้ัน 2                       
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนาตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุม”)  

ก่อนเร่ิมการประชุม 

นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม             

ด้วยตนเองจ านวน 41 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 45 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 86 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 

546,927,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.3344 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม                

ตามข้อบังคับ ข้อ 33. ของบริษัทฯ และต่อมาภายหลัง เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก     

7 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ านวน 93 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 568,035,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.20     

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อีกทั้ง เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 

1 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ านวน 94 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 568,035,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.20     

ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 4.2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก     

1 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ านวน 95 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 568,038,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.24     

ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก   

1 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ านวน 96 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 568,054,738 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.24    

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 

เร่ิมการประชุม 

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 33.                     

ของบริษัทฯ (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562                

ของบริษัทฯ โดยก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานฯได้แนะน าคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย 

ของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม ดังนี้  
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กรรมการ 

1. นายญนน์  โภคทรัพย์  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา  รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ   กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
4. นางปริญดา วงศ์วิทวัส   กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                                                                                              
5. นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ   กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6. นางสาวพัชรา พัชราวนิช   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                 
7. นายประธาน อรัณยกานนท์    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                   
8. พลเอก สิรวุฒิ สุคันธนาค    กรรมการ 
9. นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการอิสระ 

จ านวนกรรมการมีทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 

คณะผู้บริหาร 
1. นางสาววรางคณา วสุวานิช รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน / CFO 
2.     นายณรงค์ สุภานุรัตน์           รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ 
3.     นายปรัชญา ตาน้อย    รองกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดรถมือสอง 
4. นางสาวลัดดา สาทช้อย       ผู้จัดการทั่วไป Front Office  
5.     นางสาวปทุมมาศ แสนกล้า  ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  
6. นายเกรียงไกร ศรีพิพัฒนา ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น และบริการรถเช่าอ่ืนๆ  
7.     นางสาวปริศนา สกุลธนยง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และสมุห์บัญชี 

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด 
1. คุณไกรสิทธ์ิ  ศิลปมงคลกุล 
2. คุณอรวรรณ  สุวรรณหิรัญโชติ 

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท  โปรเฟชชันแนลเอ็ดไวเซอรี่แอนด์ลอว์ จ ากัด 
1.  นางลักขณาศิริ ขจรประดับกุล 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2561 ถือเป็นปีถือเป็นปีแห่งความส าเร็จในการเพิ่มขีดความสามารถ               
การแข่งขันในเชิงธุรกิจรถยนต์ให้เช่าทั้งระยะยาว ระยะสั้นและรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จากการขยายพอร์ตรถยนต์ให้เช่าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ เพื่อผลักดันการเติบโตของผลการ
ด าเนินงานของ ASAP การขยายพอร์ตรถยนต์ให้เช่าดังกล่าว ท าให้ ASAP ได้รับความไว้วางใจและความเช่ือมั่นจากลูกค้า            
มากขึ้น ส่งผลให้เราประสบความส าเร็จในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแก่ลูกค้าองค์กร และรถยนต์ให้เช่า
ระยะสั้นส าหรับกลุ่มลูกค้าท้ังชาวไทยและต่างประเทศท่ีต้องการเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มข้ึน  
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ขณะที่การให้บริการ asap GO แอพพลิเคช่ัน ถือเป็นโมเดลการให้บริการรูปแบบใหม่ที่เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจ ตอบสนองกับเทรนด์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์ส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการให้บริการ
ของ ASAP ที่ดีขึ้น พัฒนาการอีกก้าวหนึ่งที่ส าคัญในรอบปีที่ผ่านมาของ ASAP คือการเปิดให้บริการศูนย์รวมให้บริการรถยนต์
ให้เช่าอย่างครบวงจรภายใต้ช่ือ ‘asap Auto Park’ ในย่านบางนา-ตราด อย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปีที่ผ่าน
มา เพื่อเป็นจุดให้บริการลูกค้าที่ต้องการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น รถยนต์ให้เช่าที่คิดค่าบริการตามจริง asap Go และเป็นจุด
จ าหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพดีจาก ASAP พร้อมทั้งต่อยอดธุรกิจไปสู่การขายแฟรนไชส์ให้แก่นักลงทุนท่ีสนใจ ซึ่งจะเป็นอีก
หนึ่ง Key Success ที่ส าคัญทางธุรกิจในอนาคต ท้ังหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากความส าเร็จของ ASAP ที่คณะผู้บริหารทุก
ท่านได้ทุ่มเทตั้งใจท างานอย่างหนักตลอดปีท่ีผ่านมาเพื่อผลักดันความส าเร็จให้แก่องค์กร และพร้อมจะท างานด้วยความทุ่มเท
อย่างหนักต่อไป เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ส าหรับนโยบายการต่อต้านคอรัปช่ัน บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในเรื่องของความ
โปร่งใส มีจริยธรรม และบริหารกิจการภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ต่อมาประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์  ช้ีแจงระเบียบและ
ขั้นตอนในการประชุม และรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน สรุปได้ดังนี ้

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 
25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันที่ 
22 มีนาคม 2562 หรือ Record Date และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีวาระการประชุมดังนี้ 

วาระที1่  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุน ส าหรับปสีิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2561  
 4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
 4.2 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบก าหนดออกตามวาระ 
วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
วาระที่ 8  พิจารณาการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 41. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 

วัตถุประสงค์ของบริษัท 
 8.1 พิจารณาการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 41. 
 8.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัท ให้สอดคล้องกับการ      

เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ในการประชุมจะด าเนินการประชุมเรียงตามล าดับวาระที่ได้แจ้งให้ทราบ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใด    
มีค าถามหรือต้องการเสนอข้อคิดเห็น ขอให้ถามค าถามหรือเสนอข้อคิดเห็นที่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ เท่านั้น หากจะถาม
ค าถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ขอให้ถามหรือเสนอเมื่อได้ประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว และแจ้งช่ือ นามสกุล พร้อมทั้ง
ระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ท้ังนี้เพื่อความถูกต้องในการบันทึกการประชุม 
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นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
ดังกล่าว แต่อย่างใด 

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม โดยจ านวนหุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละ
รายสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมี
ได้เท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  ยกเว้นกรณีของ custodian กรณีผู้รับมอบ
ฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน 

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นนั้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในท่ีประชุมอาจเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากท่ีประชุมเป็นการชั่วคราวได้ เว้นแต่ เป็นเรื่อง
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงส าหรับแต่ละวาระ รวมถึง วาระย่อย แยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการ
อภิปรายและลงคะแนนเสียงแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวมและแจ้งผลการนับคะแนน การออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบก าหนดออกตามวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยขอให้ชูบัตรลงคะแนนและส่งบัตรลงคะแนน
ให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อน าไปนับคะแนนโดยจะน าคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” นั้น หักออกจากจ านวน
เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง (แล้วแต่กรณี) และถือ
ว่าคะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ส่วนบัตรลงคะแนน “เห็นด้วย” จะเก็บท้ังหมดภายหลังปิดการประชุม  

ส าหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบก าหนดออกตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
ทุกใบไม่ว่าจะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ส าหรับกรรมการแต่ละราย ดังนั้นผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกรายจะต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อน าไปนับคะแนน ทั้งที่ “เห็นด้วย”   
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นนัน้ 
ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ แล้ว 

การนับคะแนน เสี ย งตามวาระการประ ชุมสามัญ ผู้ ถื อหุ้ นที่ ได้ แจ้ งให้ ทราบ  จะแบ่ งเป็ น  3 ประเภท                       
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ คือ  

วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ บริษัท ฯ        
จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ        
“ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น จะไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” และกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด กล่าวคือ   
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วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุน ส าหรับปสีิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
วาระที่ 4.2  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบก าหนดออกตามวาระ 
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
วาระที่ 8.1  พิจารณาการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 41.  

วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 6 
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 โดยบริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”   

วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนคือ วาระที่ 8.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียง 
“เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” แต่ไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ  

บัตรลงคะแนนเสียงในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย 
1.  บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง ยกเว้น กรณีของผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian      

ที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มาก
น้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้ 

2.  บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ที่ไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียง 
“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 

3.  บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากับ 
4.  บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่มีการลงคะแนน 

บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงผลคะแนนเสียงท้ังหมด
ของวาระนั้นๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม และจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นล าดับต่อไป อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้
เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุม
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับ
คะแนนในวาระนั้นเป็นล าดับต่อไป จ านวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน  เนื่องด้วยอาจอาจมีผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากที่ประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทโปรเฟชชันแนล
เอ็ดไวเซอรี่แอนด์ลอว์ จ ากัด มาตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม 

ในล าดับต่อมา ประธานฯ ได้มอบให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      
เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  

 นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ได้จัดขึ้น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว 

บริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มาพร้อมหนังสือ

เชิญประชุมนี้ เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

นายทรงวิทย์ ฯ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญ      

ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว 

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จ าต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง

หนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ดังกล่าว   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

การลงมติ จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 568,035,134 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 568,035,134 100.0000 
 หมายเหตุ : ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 7 ราย รวม 21,107,301 หุ้น            

รวมมผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้ 93 ราย รวม 568,035,134  หุ้น 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  

 ประธานฯ ได้มอบให้ คุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ  กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ  เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรถยนต์ทั้งหมด 17 ,142 คัน เพิ่มขึ้นจาก 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 50  ในจ านวนรถยนต์ทั้งหมด 17,142 คัน เป็นรถยนต์ที่ให้บริการเช่าจ านวน 15,679 

คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 48  ซึ่งเป็นผลท าให้บริษัทมีรายได้จากการให้เช่ารถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 32  มีก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 24 และมีดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมที่น ามาใช้ซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เนื่องจากสภาพตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคา

ค่อนข้างสูง ท าให้ก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนท่ีน้อยกว่ารายได้ค่าเช่าดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 38 ซึ่งสูงกว่าการ

เพิ่มขึ้นของรายได้เนื่องจาก บริษัทบันทึกดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ท าให้ดอกเบี้ยในงวดแรกๆ มีจ านวนสูงเพราะเงินต้นมี

จ านวนมาก แต่งวดหลังๆ ดอกเบี้ยจะค่อยๆลดลง เพราะบริษัททะยอยจ่ายคืนเงินต้นทุกเดือน ในปี 2561 บริษัทขายรถยนต์ที่
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หมดสัญญาเช่าและครบอายุใช้งานจ านวน 911 คัน ลดลงร้อยละ 22 จากปี 2560 ในขณะที่รายได้จากการขายรถยนต์ลดลง

ร้อยละ 4 และก าไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถท าก าไรจากการขายรถยนต์ต่อคันได้เพิ่มขึ้น 

บริษัทมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณ ถนนบางนา-ตราด ภายใต้ช่ือ asap autopark เพื่อเป็นศูนย์บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและ

จ าหน่ายรถยนต์ที่หมดอายุสัญญาเช่า และพื้นที่ที่เหลือบริษัทเปิดให้ผู้ประกอบการอื่นๆเช่า  ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีพื้นที่

เช่าบางส่วนท่ีผู้เช่าสามารถเปิดด าเนินงานได้ และบริษัทมีรายได้จากการให้เช่าประมาณ 2 ล้านบาท 

โดยสรุป ในปี 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิ 89,641,143 บาท ลดลงร้อยละ 41 จากปี 2560 เนื่องจากสภาพการแข่งขันในตลาด 

และต้นทุนดอกเบี้ยที่จะสูงในปีแรกๆของการซื้อรถมาให้เช่าตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ที่ส าคัญ พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจ าปี 
2561 และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เพื่อรับทราบ 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงาน   ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ

ปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561 

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติใน

วาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  จึงขอให้ที่

ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ ดังกล่าว   

 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ   

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ประธานฯ ได้มอบให้ คุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ  กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ  เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้  

คุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ  กรรมการบริษัท  และกรรมการผู้จัดการ  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ก าหนดให้คณะกรรมการต้อง

จัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อ   ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนที่จะน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบ

บัญชี รายละเอียดปรากฏตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 ของรายงานประจ าปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. นั้นได้ผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชี และการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว อีกทั้ง คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

ด้วยเช่นกัน 

 คุณชัยรัตน์ฯ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะ

การเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีและการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง  
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 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 (ส่วนที่ 2 ของรายงานประจ าปี 

2561) สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จ าต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ดังกล่าว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดง ฐานะการเงินและก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

การลงมติ จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 568,035,138 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 568,035,138 100.0000 
 
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 1 ราย รวม  4  หุ้น 

    รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 94  ราย รวม  568,035,138  หุ้น 

 

 

 

รายการ งบการเงินรวม 

 ปี 2560 ปี 2561 

สินทรัพย์รวม 8,757 ล้านบาท 12,639 ล้านบาท 

หนี้สินรวม 7,352 ล้านบาท 11,146 ล้านบาท 

รายได้รวม 2,142 ล้านบาท 2,675 ล้านบาท 

ก าไรสุทธิ 150.79 ล้านบาท 89.64 ล้านบาท 

ก าไรต่อหุ้น 0.22 บาท 0.12 บาท 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 

2561 

ประธานฯ ได้มอบให้ นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ  กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ  เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เกี่ยวกับวาระที่ 4 การจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

สรุปได้ดังนี้ 

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

 นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ  กรรมการบริษัท  และกรรมการผู้จัดการ  ได้แจ้งที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน

ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามล้านบาทถ้วน) จากผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 89,641,143 บาท (แปดสิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)  

นายชัยรัตน์ฯ แจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงินจ านวน 4,482,057 บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมายสะสมของบริษัทฯ จ านวน 15,512,914 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบสี่บาท

ถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 4.27 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนี้จ าต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

และได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุม

พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ดังกล่าว 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ

จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ดังนี ้

การลงมติ จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 568,035,138 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 568,035,138 100.00 
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วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

 นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ  กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ  ได้แจ้งที่ประชุมว่าตามมาตรา 115 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้อง

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ

จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ารองตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนด  อย่างไรก็ตาม 

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ 

พิจารณาเห็นสมควร 

 นายชัยรัตน์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 บริษัทฯ มีก าไร
สุทธิ 85,159,086 บาท ภายหลังการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่อง และรองรับแผนการขยาย
โครงการต่างๆในอนาคต จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จ าต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

และได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ท่ีประชุม

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ดังกล่าว 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการ

งดจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่อง และรองรับแผนการขยายโครงการต่างๆในอนาคต     

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

การลงมติ จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 568,038,138 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 568,038,138 100.00 
หมายเหตุ : ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 1 ราย รวม 3,000 หุ้น 

    รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 95  ราย รวม 568,038,138 หุ้น 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 
 ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
กรรมการทั้ง 3  ท่าน ท่ีหมดวาระ  ได้แก่ คุณทรงวิทย์  ฐิติปุญญา  คณุธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ และ ผม    
ในวาระนี้ ผมขอมอบให้ นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีประธาน  ในที่

ประชุมแทนจนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น   
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 นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการของ

บริษัทฯจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ โดยกรรมการอาจ

ได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

 ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการซึ่งต้องออก

ตามวาระจ านวน 3 ราย ได้แก ่

 1) นายญนน์  โภคทรัพย ์ ต าแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการ 

 2) นายทรงวิทย์  ฐิติปุญญา ต าแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / รองประธานกรรมการ  

 3) นายธนะชัย บัณฑิตวรภูม ิ ต าแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า   

โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้

ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าว แต่อย่างใด 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้รับการ

แต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสม

กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการของ     

บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

อีกทั้ง ยังมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งอยู่ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวก็ยินดีรับเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก

วาระหนึ่งด้วย 

 นายสุรพงศ์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเลือกตั้ง

กรรมการซึ่งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายญนน์ โภคทรัพย์  2) นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา และ 3) นายธนะชัย      

บัณฑิตวรภูมิ กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่ได้

พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสม ท้ังนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จ าต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้

ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น

เสียงช้ีขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึง

ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบก าหนดออกตามวาระดังกล่าว 
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มติท่ีประชุม   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมต ิ
  อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลผู้มรีายชื่อ ดังต่อไปนี้ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

1) นายญนน์  โภคทรัพย์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการ                                                        

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

การลงมติ จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 568,054,738 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 568,054,738 100.00 
 

2) นายทรงวิทย์  ฐิติปุญญา  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /รองประธานกรรมการ  
มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

การลงมติ จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 568,054,738 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 568,054,738 100.00 
 
 3)   นายธนะชัย  บัณฑิตวรภูมิ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                
  มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

การลงมติ จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 568,054,738 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 568,054,738 100.00 
 
หมายเหตุ :  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 1 ราย รวม  16,600    หุ้น 

  รวมมผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้  96  ราย รวม 568,054,738   หุ้น 
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วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562  

ประธานฯ ได้มอบให้ นายสุรพงศ์ อุทัยชลานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่

ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 6 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562  สรุปได้ดังนี้ 

  นายสุรพงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับ

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้อง

ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม         

ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็น

ตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับ

บริหาร (Directors & Officers Liability Insurance) 

 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัทฯ มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมี

รายละเอียดดังนี้  

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท 
- กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 
2) ค่าเบี้ยประชุม 
- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท 
- กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) ค่าเบี้ยประชุม 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท 
-  กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1) ค่าเบี้ยประชุม 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีค่าเบี้ยประชุม 
ครั้งละ 5,000 บาท 

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการทุกคณะ  –ไม่มี– 
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 ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนี้จ าต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด    

พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 สรุปได้ดังนี้ 

 ค าถามจากนายสากล สุขวาณิชวิชัย  ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 1.ขอสอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งปี 2561 ในหน้า 77 รายงานประจ าปี 2561 จะเห็นได้ว่าในปี 2561          

มีค่าตอบแทนของผู้บริหารเพิ่มขึ้นเป็น 14.65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นเงินประมาณ 8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 

2560 เพิ่มขึ้นเป็นเงินประมาณ 3 ล้านบาท และมีผู้บริหารลาออก 4 ท่าน ไม่ทราบว่าเงินจ านวนสูงที่เพิ่มขึ้น เกิดจากอะไร รบกวน

ช้ีแจงด้วย 

 นางสาววรางคณา วสุวานิช รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน / CFO ได้ตอบค าถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 

ข้อมูลที่แสดงในหน้า 77 เป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร ไม่ใช่ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2559 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 6.53 ล้านบาท ใน

ปี 2560 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 11.44 ล้านบาท และปี 2561 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 14.65 ล้านบาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

จ านวนผู้บริหาร ในปี 2559 มีผู้บริหาร 6 ท่าน ในปี 2560 มีผู้บริหาร 7 ท่าน ปรับเพิ่ม 1 ท่าน และมีผู้บริหารที่มาร่วมงานท างาน

ไม่เต็มเดือน และได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เท่ากัน และในปี 2561 ถึงแม้จะมีผู้บริหาร 6 ท่าน แต่มีการเข้า-ออก  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 ดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 เท่ากับปีที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียง  

ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

การลงมติ จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 568,054,738 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

รวม 568,054,738 100.00 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
ประธานฯ ขอให้ นางสาวพัชรา พัชราวนิช ประธานกรรมการตรวจสอบ  เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวาระที่ 7  

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี สรุปได้ดังนี้ 

นางสาวพัชรา พัชราวนิช ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาคุณภาพงาน ทบทวนความเหมาะสม และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

ของบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เป็นไปตามก าหนดเวลาและ

ให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด     

มีความเหมาะสมและมคีุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที ่1/2562 เมื่อวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาและน าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจ าปี 2562 

1. นายบรรจง  พิชญประสาธน์  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147  
จ านวนปีท่ีเคยสอบบญัชีให้บริษัทฯ 3 ปี 

2. นายไกรสิทธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 
จ านวนปีท่ีเคยสอบบญัชีให้บริษัทฯ 3 ปี 

3. นางสาวเขมนันท์    ใจช้ืน   ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8260 
จ านวนปีท่ีเคยสอบบญัชีให้บริษัทฯ 3 ปี 

อน่ึง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบรษิัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด ข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรอืส่วนได้เสยีกับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย) รวมถึง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว        
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เห็นชอบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 จ านวน 1,600,000 
บาท (ค่าตอบแทนประจ าปี 2561 จ านวน 1,450,000 บาท) และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะไดเ้รียกเก็บจาก
บริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง  
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ  

2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ  

3. นางสาวเขมนันท์ ใจช้ืน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 8260  

จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 โดยบริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย 
และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น   

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อไปว่า วาระนี้จ าต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  และ
ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีดังกล่าว 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด

คนหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  
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1. นายบรรจง   พิชญประสาธน์  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ 
2. นายไกรสิทธ์ิ   ศิลปมงคลกลุ  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ 
3. นางสาวเขมนันท์    ใจช้ืน  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8260 

และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 จ านวน 1,600,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่

เกี่ยวข้องตามที่ผู้สอบบัญชีจะได้เรียกเก็บจากบริษัทฯ 

  มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

การลงมติ จ านวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 568,054,738 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 568,054,738 100.00 
 

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 41. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 
วัตถุประสงค์ของบริษัท 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา รองประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น
ผู้ด าเนินการประชุมวาระนี้ 

วาระที่ 8.1 พิจารณาการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 41.  
นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์เดิมของบริษัทฯ ข้อ 41. ระบุว่า ประกอบกิจการเดินรถ

รับจ้างคนโดยสารด้วยรถยนต์รับจ้าง ซึ่งให้ด าเนินการธุรกิจได้เฉพาะรับส่งผู้โดยสารเท่านั้น จึงขอเพิ่มวัตถุประสงค์ให้สามารถ
ขนส่งสัตว์และสิ่งของได้ ซึ่งท าให้ขยายการด าเนินธุรกิจได้ครอบคลุมมากข้ึนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

นายทรงวิทย์ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ ข้อ 41. 

จากเดิม  ข้อ 41.ประกอบกิจการเดินรถรับจ้างคนโดยสารด้วยรถยนต์รับจ้าง 
แก้ไขเป็น  ข้อ 41. ประกอบกิจการเดินรถรับจ้างคนโดยสารด้วยรถยนต์รับจ้าง และรับจ้างขนส่งสัตว์และ

สิ่งของ รวมทั้งประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับจ้างและการขนส่ง
ดังกล่าว 

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จ าต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง
ช้ีขาด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้
ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 41. ดังกล่าว 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 41. เป็นดังนี ้
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“ข้อ 41. ประกอบกิจการเดินรถรับจ้างคนโดยสารด้วยรถยนต์รับจ้าง และรับจ้างขนส่งสัตว์และสิ่งของ รวมทั้ง
ประกอบกิจการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับจ้างและการขนส่งดังกล่าว” 

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 การลงมติ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 

เห็นด้วย 568,054,738 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 568,054,738 100.00 
หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 96 ราย นับจ านวน

หุ้นได้ทั้งสิ้น 568,054,738 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 78.24 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 

วาระที่ 8.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัท ให้สอดคล้องกับการเพ่ิม
วัตถุประสงค์บริษัทฯ 

นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า บริษัทฯ จ าเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. 
วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 ข้างต้น ดังน้ี 

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 45 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ”   

นายทรงวิทย์ ฯ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 ข้างต้น 

ต่อมาเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนี้ที่จ าต้องผ่านมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม
ซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังกล่าว 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุัตแิก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบรษิัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการแก้ไข
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8.1 ข้างต้น ดังนี้ 

“ ข้อ 3 . วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 45 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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 การลงมติ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 

เห็นด้วย 568,054,738 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

รวม 568,054,738 100.00 
 หมายเหตุ  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 96 ราย นับจ านวนหุ้นได้

ทั้งสิ้น 568,054,738 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.24 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามล าดับวาระที่น าเสนอในหนังสือเชิญ
ประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หากที่ประชุมมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทใด ก็ขอเรียนเชิญ  
เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอโปรดแจ้งช่ือ-นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อจะเป็น
ประโยชน์ในการบันทึกในรายงานการประชุม   
ค าถามจากนายสากล สุขวาณิชวิชัย  ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. ขอสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทที่จะน าพาบริษัทต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน ไม่ทราบว่าบริษัทมี   

กลยุทธที่จะธ ารงก าไรขั้นต้นไว้อย่างไรบ้าง ขอค าช้ีแจง 

 นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ ได้ตอบค าถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 

 ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ธุรกิจ ได้แก่  

ธุรกิจที่ 1 ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าองค์กรระยะยาว ระยะเวลาเช่า 4-5 ปี และยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัท มากกว่า

ร้อยละ 90 มาจากของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาว ยุทธศาสตร์ส าหรับธุรกิจนี้ บริษัทจะพยายามขยายกิจการในส่วนที่เป็น

รถเช่าระยะยาวต่อไป ซึ่งบริษัทประสพความส าเร็จในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2559 อัตราการขยายตัวของจ านวนรถยนต์

ให้เช่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ จากจ านวนไม่ถึง 10,000 คัน เป็น 17,000 คัน ในเชิงของรายได้ บริษัทมีการเจริญเติบโตของ

รายได้มากกว่าร้อยละ 30 ทุกปีใน 3 ปีท่ีผ่านมา  

ธุรกิจที่ 2 เป็นธุรกิจที่บริษัทมีความหวัง เป็นกลไกหรือตัวจักรส าคัญ ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น ท่ีให้บริการตาม

สนามบินนานาชาติทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศไทย บริษัทจะผลักดันให้ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นขยายตัวอย่างต่อเนื่องต่อไป  

ธุรกิจที่ 3 ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นผ่านแอพพลิเคช่ัน(เช่าเป็นรายชั่วโมง) ภายใต้ช่ือ asap Go ทั้งสองกิจการนี้

จะเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่ช่วยท าให้ก าไรของกิจการดีขึ้น 

 ธุรกิจที่ 4 ธุรกิจขายรถยนต์หมดสัญญา เป็นธุรกิจที่ท าก าไรให้กิจการ 

 โดยสรุปคือ ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวยังคงเป็นธุรกิจส าคัญของบริษัทก็จะเพิ่มรายได้ของบริษัท ส าหรับก า ไร

สุทธิและก าไรขั้นต้น จะมาจากธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น ธุรกิจรถยนต์ให้เช่ารายช่ัวโมง และการขายรถหมดสัญญาของ

กิจการ  
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นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา กล่าวเสริม ดังนี้ 

ปัจจุบันรายได้จากการเช่า ร้อยละ 95 มาจากธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาว ซึ่งก าไรขั้นต้นส่งผลกับบรษิัทน้อยมาก

เมื่อเทียบกับที่บริษัทสามารถสร้างฐานลูกค้า และสร้างความรู้จัก บริษัทวางแผนว่าในอนาคต ไม่เกิน 3 ปี รายได้จากการให้เช่า

ระยะยาวจะคงเหลือร้อยละ 80 ที่เหลือร้อยละ 20 จะมาจากรถยนต์ให้เช่าตามสนามบินหรือตามนอกสนามบินท่ีบริษัทมีแผน

ในการบุกตลาด รวมถึงที่บริษัทมีรูปแบบการให้เช่ารูปแบบใหม่ๆ ก็จะมาสร้างรายได้และก าไรขั้นต้นให้มีความหนามากยิ่งขึ้น 

และในส่วนรายได้จากการขายรถยนต์มือสองตามที่คุณชัยรัตน์พูด บริษัทมีการวางแผน มีแฟรนไชส์ เป็นระบบที่บริษัทวางไว้ 

และในอดีตบริษัทมีการจ าหน่ายรถยนต์มือสอง ร้อยละ 98 ที่จ าหน่ายให้ทางเต๊นท์รถ เพื่อทางเต๊นท์รถจะน ารถไปจ าหน่ายอีก

ครั้ง ปัจจุบันมีการเปลี่ยนและคาดว่าในอนาคตเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 50 ที่บริษัทจะจ าหน่ายให้ถึงผู้บริโภครายย่อย ซึ่งตรง

นั้นจะเป็นการเพิ่มก าไรขั้นต้น และมองว่าการที่บริษัทขยายฐานลูกค้าจนมีจ านวนรถยนต์มากกว่า 17,000 คัน และในอนาคต

จะมี 20,000 คัน รถที่จะกลับเข้ามาบริษัทจะสามารถท าก าไรได้จากกการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 ผมเช่ือว่าจะมีผลกระทบต่อ

งบก าไรขาดทุนในระยะยาวท่ีเป็นทางบวกค่อนข้างมาก  

ค าถามจากนายสากล สุขวาณิชวิชัย  ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

2. ขอสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน ได้ด าเนินการถึงคู่ค้าอย่างไรบ้าง รบกวนช่วยช้ีแจง 

  นางสาวพัชรา พัชราวนิช  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้ตอบค าถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้                                                                                                                                                                                               

  เรื่องการต่อต้านคอร์รัปช่ันส าหรับบริษัทเอง ถ้าเป็นบุคคลภายนอกแล้วทราบเบาะแสหรือบุคคลที่ข้องเกี่ยวกับการ

คอร์รัปช่ันของบริษัท บริษัทมีช่องทางที่ให้ท่านส่งข้อมูลมาให้ได้ ข้อมูลนั้นจะส่งมาถึงผู้บริหารหรือประธานกรรมการบริษัท

โดยตรง เช่น ผ่านเว็ปไซต์และช่องทางต่างๆที่บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ ส าหรับพนักงานบริษัทถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็

สามารถแจ้งข้อมูลได้เช่นกัน โดยแจ้งผ่านผู้บริหารและกรรมการบริษัทโดยตรง  

  และกรรมการบริษัทยังมีความเป็นห่วงในเรื่องการควบคุมภายในของบริษัท จึงได้มีการตรวจสอบภายใน ได้มีการ

จ้างบริษัทภายนอกมาช่วยควบคุมและดูแลการตรวจสอบภายใน และมีการประชุมร่วมกับกรรมการตรวจสอบ กรรมการ

อิสระโดยเฉพาะ แยกกับผู้บริหาร หลังจากผู้ตรวจสอบภายในเล่าให้กรรมการตรวจสอบฟังทั้งหมดแล้ว จะมีการติดตาม การ

ตรวจสอบต่างๆ และผลการตรวจสอบที่อาจจะบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ จะแจ้งให้บริษัทไปจัดการระบบให้เรียบร้อยและ

ติดตามจนสามารถท างานได้อย่างดี สามารถควบคุมระบบต่างๆ นอกจากนั้นแล้วในทุกไตรมาสจะมีผู้ตรวจสอบภายนอกจาก

บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความเกี่ยวเนื่องหรือความเกี่ยงโยงอะไรก็ตามกับบริษัทท้ังสิ้น 

นั่นก็เป็น 3 ประเด็นหลักที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบช่วยดูแลผลประโยชน์ของทุกท่าน และดูแลเรื่องการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

ค าถามจากนายประวิทย์ เจียวก๊ก ผู้รับมอบฉันทะ 

1. ขอสอบถามว่าเมื่อดูจากตัวเลข D/E ค่อนข้างสูง ผมเข้าใจว่าเนื่องจากสัญญาของบริษัทเป็นสญัญาระยะยาวกับ

ลูกค้า ทุกวันน้ี D/E Covenants ของบริษัทอยู่ที่เท่าใด 

นางสาววรางคณา วสุวานิช รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน / CFO ได้ตอบค าถามดังกล่าว  

สรุปได้ดังนี้ D/E อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ในหน้าที่ 11 ของรายงานประจ าปี บริษัทแสดงข้อมูลว่า ปี 2561 บริษัทมีอัตรา

หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 7.46  
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ค าถามจากนายประวิทย์ เจียวกก๊ ผู้รับมอบฉันทะ 

2. ทุกวันน้ีมีปัญหาเรื่อง Mismatch Fund บ้างหรือไม่  

นางสาววรางคณา วสุวานิช รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน / CFO ได้ตอบค าถามดังกล่าว 

สรุปได้ดังนี้ ร้อยละ 100 บริษัทได้รับค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า 4-5 ปี และบริษัทท าสัญญากู้ยืมเงินของสัญญานั้นด้วย

ระยะเวลาเดียวกัน 4-5 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีตลอดอายุสัญญา  

นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ กลา่วเสรมิ ดังน้ี 

บริษัทใช้บริการสถาบันการเงินหลักๆ ประมาณ 4-5 สถาบันการเงิน ในแต่ละสถาบันการเงินจะอนุมัติวงเงินกู้ใน

เงื่อนไขต่างๆกัน บริษัทมี Debt Covenants ประมาณ 3 - 4 วงเงิน จากจ านวน 7 - 8 วงเงินที่มีอยู่ แต่ Debt Covenants   

ก็จะเขียนในลักษณะมาตรฐานทั่วๆไป ปกติอยู่ที่ประมาณ 5 – 5.5 เท่า เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่า D/E ที่เป็นตัวเลขที่

เกิดขึ้นประมาณ 7.5 เท่า สถาบันการเงินก็ยังสามารถให้เงินกู้กับกิจการได้ต่อไป ดังนั้น Debt Covenants จะเป็นลักษณะ

ของสัญญามาตรฐานของเงินกู้ทั่วๆไป  

ค าถามจาก นายประวิทย์ เจียวกก๊ ผู้รับมอบฉันทะ 

3. หาก Debt Covenants ของบริษัทอยู่ที่ 5.5 เท่า และบริษัทต้องการกู้ก้อนใหม่ ดอกเบี้ยจะไม่ได้ในอัตราเดมิ 

อาจจะบวก 2 หรือบวก 3 ไปเลยในกรณีแบบน้ี จะมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยในอนาคตหรือไม่ 

นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ ได้ตอบค าถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี ้ 

ธุรกิจของบริษัทเป็นตัวกลางกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อรถยนต์ให้ลูกค้าเช่า การคิดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารสิ่งส าคัญ

ที่ธนาคารดูคือ ลูกค้าของบริษัท บริษัทจะน าสัญญากู้กับลูกค้าไปขอกู้กับธนาคาร ในกรณีลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ธนาคารหรือ

สถาบันการเงินจะมอง Credit risk ของลูกค้าเป็นเกณฑ์มากกว่าพิจารณาที่ตัวบริษัท ดังนั้น หากลูกค้าเป็นกิจการที่มีขนาด

ใหญ่บริษัทมักได้รับอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้เสมอในตลาด ขึ้นอยู่กับสภาพที่บริษัทจะได้ลูกค้าประเภทใด 

ค าถามจาก นายประวิทย์ เจียวก๊ก ผู้รับมอบฉันทะ 

4.  บริษัทมีความแตกต่างกับคู่แข่งในเรื่องการคิดราคาซาก ซึ่งบริษัทมีการคิดราคาซากค่อนข้างสูงกว่าคู่แข่ง 

ดังนั้นในช่วงเวลาเดียวกันในปีท่ีผ่านมา ทางกรรมการแจ้งว่าบริษัทขายรถยนต์มือสองจ านวน 900 คัน แต่เนื่องจากในช่วง 2-3 

ปีท่ีผ่านมา บริษัทขยายจ านวนรถเช่ามากซึ่งอยากทราบว่าในแต่ละปีจะมีรถยนต์กลับมาขายจ านวนเท่าใด 

นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ ได้ตอบค าถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้  

รถที่น ามาขายไม่ใช่รถยึดแต่เป็นรถหมดสัญญา ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวจะมีสัญญาประมาณ 4-5 ปี ดังนั้น 

จ านวนรถ 919 คันท่ีขายได้ในปี 2560 จะเป็นรถเมื่อ 4-5 ปีท่ีแล้วประมาณปี 2556 –ปี 2557 ฉะนั้น ด้วยความที่ตัวเลขมีการ

เติบโตจะเห็นว่าในปี 2562 จะมีรถของปี 2557-ปี 2558 กลับมาขาย ดังนั้น สิ่งท่ีเป็นอนาคตที่ส าคัญของกิจการและเป็นเรือ่งที่

มีความมั่นใจว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า รถยนต์ที่บริษัทซื้อเมื่อปี 2561 เกือบ 7,000 คันจะกลับมาขาย จะช่วยท าให้ยอดขายและ

กระแสเงินสดของกิจการดีขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ธุรกิจของบริษัทจะเป็นธุรกิจทุกๆ 4 ปีจะเป็นลักษณะนี้  
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นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา กล่าวเสริมว่าจากค าถามว่าบริษัทตั้งค่าซากสูงกว่าคู่แข่งหรือไม่  

หากดูในตลาด บริษัทตั้งราคาค่าซากเป็นราคาเฉลี่ยที่คิดว่าท้ังผู้สอบบัญชีและตลาดยอมรับได้ จริงๆแล้วประเด็น

ส าคัญคือ บริษัทตั้งค่าซากจากราคา NET ที่บริษัทซื้อ หากมองคู่แข่ง ผมไม่ทราบว่าคู่แข่งตั้งราคาค่าซากจากราคาใด แต่เราตั้ง

ค่าซากจากราคา MSRP รถราคาคันละ 1,000,000 บาท บริษัทอาจจะซื้อได้ในราคา 800,000 บาท ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของค่าซาก

ที่บริษัทก าหนดอยู่ที่ร้อยละ 40 – 45 คูณด้วยราคาต้นทุนที่ซื้อจริง นี่คือความแตกต่าง ดังนั้น หากมองไปถึงอนาคต 3 – 5 ปี

ข้างหน้า ท่านผู้ถือหุ้นมองเห็นอยู่แล้วว่าบริษัทมีแผนที่จะรองรับไว้เยอะมาก เช่น บริษัทจะเปลี่ยนจากการขายส่งอย่างเดียว   

ในอดีต หากผู้ถือหุ้นติดตามจะทราบว่า Margin ที่ซ่อนไว้ประมาณร้อยละ 20 ดังนั้น ร้อยละ 50 ของรถที่จะกลับมาขายบริษัท

จะขายตรงให้ลูกค้าได้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทเริ่มมีภาพชัดขึ้นทั้งเรื่อง การเปิดแฟรนไชส์ และเปิด asap Auto Park ที่บางนา-

ตราด กม.12 ซึ่งสามารถตอบค าถามของท่านได้ว่าเราวางแผนอย่างไรไว้ และบริษัทมั่นใจว่าเมื่อถึงวันนั้นจ านวนรถยนต์ที่มี    

ในมือ ณ ตอนนี้ จะสร้างประโยชน์ให้บริษัท 

นายธนะชัย บัณฑติวรภมูิ  กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กล่าวเสรมิ ดังน้ี 

ขออธิบายเกี่ยวกับเงินกู้เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด เมื่อพูดถึง D/E Covenants เป็นเรื่องที่สถาบันก าหนดว่า

บริษัทต้องท าอะไรบ้าง ปกติเมื่อบริษัทต้องขอวงเงินกู้กับสถาบันการเงินเพื่อเช่าซื้อรถ ในวันที่ขอเงินกู้กับสถาบันการเงิน       

ณ วันที่เราขอเงินกู้ D/E ของบริษัทอาจยังไม่ถึง ดังนั้น เมื่อเจรจากับธนาคาร ธนาคารก็มองว่าช่วงนี้ถ้าธุรกิจเติบโตปกติ D/E 

ไม่ควรเกิน 5 เท่า นั่นคือสิ่งที่ธนาคารก าหนด แต่เมื่อเวลาผ่านมาเนื่องจากธุรกิจของบริษัทเติบโตเร็วมาก กลายเป็นว่าบริษัท

ต้องขอเงินกู้เรื่อยๆ เงินกู้ท่ีขอก็ขอจากธนาคารเดิม ในวงเงินเดิม และก็มาเพิ่มให้วงเงินใหม่ จึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง D/E 

Covenants ให้สูงขึ้น ค าตอบก็คือ การที่ธนาคารยินยอมให้วงเงินใหม่ก็เสมือนกับธนาคารไม่ถือเรื่อง D/E ที่ก าหนดไว้เองเมื่อ

ครั้งก่อน เป็นสาระส าคัญ ดังนั้น ธนาคารจึงไม่ Call Default บริษัท  และผมก็เช่ือว่าผู้บริหารเองก็มีการเจรจากับธนาคารมา

โดยตลาดว่า D/E Covenants มีความไม่เหมาะสมแล้ว ดังนั้น จึงเป็นที่มาว่าวงเงินกู้ใหม่ๆบริษัทก็ยังกู้ได้และกู้ในอัตราปกติ 

ไม่ใช่อัตราลูกหนี้ผิดนัด และการที่บริษัทยังกู้ได้เรื่อยๆแสดงให้เห็นว่า ธนาคารยังมีความมั่นใจบริษัท แม้ว่า D/E จะสูงก็ตาม 

เนื่องจากเงินกูก้ับรายได้สอดคล้องกันตลอด  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ
ร่วมเป็นเจ้าของบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน) อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญ        
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันนี้ และในครั้งต่อไป ทางบริษัทฯ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคย    
และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.23 น. 
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