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ข้อมูลทั่วไป

บริษัทได้ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ในวันที่ 29 มิถุนำยน 2563 (Record Date)

ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บำท (สำมร้อยล้ำนบำท)

ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 300,000,000 บำท (สำมร้อยล้ำนบำท)

จ ำนวนหุ้นสำมัญ 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้ำนหุ้น)

มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์)
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1. กำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจะมีเสียงตำมจ ำนวนหุ้นที่ท่ำนถืออยู่
หรือรับมอบฉันทะมำ
2. ผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวำระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระนั้น 
3. กรณีของผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเองและกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุกำรออกเสียงลงคะแนนมำใน
หนังสือมอบฉันทะ 

ก่อนกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นลงลำยมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำร
ลงคะแนน

กำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ทำงบริษัทจะเรียนถำมในทุกๆ วำระว่ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ 
ถ้ำไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ดิฉันจะสรุปวำระน้ันๆ ว่ำทุกท่ำนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตำมที่เสนอ แต่ถ้ำมีผู้ถือหุ้น
ท่ำนใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่ำนที่ประสงค์จะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่
บริษัทจัดให้ และกรุณำยกมือขึ้นให้เจ้ำหน้ำท่ีไปเก็บบัตรเพื่อน ำมำนับคะแนน ส ำหรับท่ำนท่ีไม่คัดค้ำนหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่ำ
ท่ำนอนุมัติตำมวำระท่ีเสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน  โดยขอให้ท่ำนเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อส่งคืนแก่เจ้ำหน้ำที่
ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
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ทั้งนี้  เม่ือไดแ้จ้งปิดกำรรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวำระแล้ว ทำงบริษัทจะถือว่ำบัตรลงคะแนน ท่ีส่งหลังจำกนั้นเป็นโมฆะ และไม่
น ำมำนับคะแนนเสียง

กำรรวมผลคะแนน บริษัทจะน ำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุม
และ/หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่
เห็นด้วย

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปน้ี จะถือว่ำเป็นบัตรเสีย
(1) บัตรลงคะแนนท่ีมีกำรท ำเครื่องหมำยเกินกว่ำหนึ่งช่อง
(2) บัตรลงคะแนนท่ีมีกำรออกเสียงโดยแสดงเจตนำขัดกัน
(3) บัตรลงคะแนนท่ีมีกำรขีดฆ่ำและไม่มีลำยมือชื่อก ำกับ
(4) บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่ำเสียงท่ีมีอยู่

ในกรณีท่ีท่ำนผู้ถือหุ้นต้องกำรแก้ไขกำรออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่ำของเดิมและลงชื่อก ำกับทุกคร้ัง
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4. กรณีของผู้รบัมอบฉนัทะทีผู่้มอบฉนัทะไดร้ะบุกำรออกเสยีงลงคะแนนไวแ้ลว้ในหนังสือมอบฉันทะ ในวำระใดๆ ก็ตำม ผู้รับมอบ
ฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตำมท่ีปรำกฏในหนังสือมอบฉันทะเพื่อควำมสะดวกของทุกท่ำน

กรณีของผู้ถือหุ้นต่ำงประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น สำมำรถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียงครำวเดียวกันในแต่ละวำระ โดยแยกเสียงที่จะท ำกำรลงคะแนนเท่ำกับจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ

5. และเพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำ กรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะเรียนเชิญท่ำนประธำนฯ ด ำเนินกำรประชุมใน
เร่ืองถัดไประหว่ำงรอกำรนับคะแนน และเม่ือนับคะแนนเสร็จ ก็จะประกำศผลกำรนับคะแนนให้ที่ประชุมทรำบ โดยผลคะแนนเสียงที่
นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะ โดยในแต่ละวำระจะใช้
จ ำนวนหุ้นของผู้เข้ำประชุมล่ำสุดในวำระนั้นๆ ดังนั้น คะแนนเสียงของจ ำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกัน เนื่องจำกกำร
ทยอยเข้ำห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

วิธีกำรปฏิบัติในกำรลงคะแนน และกำรนับคะแนนเสียง 
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6. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี
➢ วำระที่ 1 วำระที่ 3 วำระที่ 4 วำระที่ 5 และวำระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
➢ วำระท่ี 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุม
➢ วำระท่ี 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน
➢ วำระท่ี 2 และวำระท่ี 9 เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

โดยก่อนกำรลงมติในแต่ละวำระ บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมซักถำมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนั้นๆ 
ตำมควำมเหมำะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องกำรซักถำม กรุณำแจ้งชื่อและนำมสกุลก่อนกำรซักถำมหรือ
แสดงควำมคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทด้วย

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีค ำถำมหรือควำมเห็นท่ีนอกเหนือจำกวำระท่ีก ำลังพิจำรณำอยู่ ขอให้ท่ำนโปรดสอบถำม หรือ
ให้ควำมเห็นในวำระอื่นๆ ช่วงท้ำยของกำรประชุม และขอให้ท่ำนกรุณำให้ควำมเห็น หรือสอบถำมอย่ำงกระชับ และงดเว้นกำร
ซักถำมหรือแสดงควำมเห็นในประเด็นท่ีซ้ ำกัน เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อรักษำเวลำในกำรประชุม
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Performance/Financial InformationAGENDA

พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนนิงำน
ของบริษัทในรอบป ี2562

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำป ี2562 01

02

03

04พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยและ
รับทรำบกำรจ่ำยเงินปนัผลระหว่ำงกำลใหแ้กผู่้ถือหุน้ของบริษทั

พิจำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
(งบดุลและงบก ำไรขำดทุน) ของบริษัท ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตแลว้และรับทรำบรำยงำนของผู้สอบบญัชี

05พิจำรณำและอนุมัติกำรเลอืกตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่แทน
กรรมกำรที่ต้องพ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระ
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Performance/Financial Information

10

AGENDA

06

07

08

09

พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบญัชีของบริษทั
และก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีส ำหรับป ี2563

พิจำรณำและอนุมัติกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษทั
ส ำหรับป ี2563

พิจำรณำและรับทรำบกำรย้ำยหลกัทรัพย์จดทะเบยีนของบริษทั 
เข้ำซื้อขำยในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET)

พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุน้กูข้องบริษัทในวงเงิน
ไม่เกิน 600,000,000 บำท (หกร้อยล้ำนบำท)

พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
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วำระที ่1 

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562



วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2562
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รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562

รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2562

วำระที่ 1   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
วำระที่ 2   พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในระยะเวลำที่ผ่ำนมำและรำยงำนประจ ำปี 2561
วำระที่ 3   พิจำรณำและอนุมัติงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนของบริษัท
วำระที่ 4   พิจำรณำและอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
วำระที่ 5   พิจำรณำและอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่แทนกรรมกำรที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระและกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัม
วำระที่ 6   พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วำระที่ 7   พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำม)ี
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วำระที ่2

พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทในรอบปี 2562
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Performance/Financial Informationวำระที่ 2  พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562

สถิติกำรขำยรถยนตใ์นประเทศป ี2562

ยอดขำยป ี2562
เปลี่ยนแปลง

เทียบกบัป ี2561
ปริมำณกำรขำยรวม 1,007,552 คัน -3.3%
รถยนตน์ัง่ 398,386 คัน -0.3%

• กำรลดลงของตลำดรถยนต์ในปี 2562 นอกเหนือจำกเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และกำร
ขัดแย้งทำงกำรค้ำระหว่ำงอเมริกำกับประเทศจีนที่ท ำให้ผู้บริโภคบำงกลุ่มไม่มั่นใจใน
เศรษฐกิจในวันข้ำงหน้ำ และเก็บเงินสดไว้ใช้จ่ำยยำมจ ำเป็น

• อัตรำหนี้สินต่อครัวเรือนที่สูงขึ้น บวกกับสภำวะภัยแล้งในช่วงกลำงปี
• และยังมีปัจจัยที่ส ำคัญอีกประกำรคือ ธนำคำรมีควำมเข้มงวดในกำรปล่อยสินเช่ือเพื่อ

ป้องกันหนี้เสียที่จะเกิดขึ้น ซึ่งควำมเข้มงวดนี้ธนำคำรได้เริ่มน ำมำใช้ตั้งแต่กลำงปี 2562

1,041,739 
1,007,552 

 950,000

 1,000,000

 1,050,000

2018 2019

ปริมำณกำรขำยรวมในประเทศเปรียบเทียบปี 2018 และ 2019

-3.3%
128,290 125,833 

 120,000

 125,000

 130,000

2018 2019

ปริมำณกำรขำยรถยนต์ยี่ห้อ HONDA
เปรียบเทียบปี 2018 และ 2019

-1.9%

26.6 26.9
0

100

2018 2019

ส่วนแบ่งกำรตลำดรถยนต์นั่งเปรียบเทียบปี 2018 และ 2019

HONDA OTHERS
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Performance/Financial Informationวำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562

May June DecemberJanuary

New Civic 2019

All New Accord 2019
New BR-V 2019

Civic Hatchback 2019

Full Model ChangeMinor Model Change Minor Model Change Minor Model Change



วำระที่ 2  พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562

7/21/2020 14

Opening new branch
Opening a Honda dealer, Krabi branch in 
Krabi (Showroom and service center No. 9 
of ACG)

Opening new branch
Full operation a Naka branch in Phuket as a 
Honda dealer (Showroom and service 
center No. 8 of ACG.)

January March June

Opening new branch
Opening a Honda dealer, Mueang Krabi 
branch in Krabi (Showroom and service 
center No. 10 of ACG)

Krabi Naka Mueang Krabi

New showroom and car service center in 2019



วำระที่ 2  พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562
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1,847.14 
2,413.35 

3,123.72

 -

 500.00

 1,000.00

 1,500.00

 2,000.00

 2,500.00

 3,000.00

 3,500.00

2017 2018 2019

Total Revenue YE2017 – YE2020 Total Revenue

+29.44%
*Compared YE19 – YE18

Achieved Target

+100%
*Compared YE19 – YE18
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วำระที ่3

พิจำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
(งบดุลและงบก ำไรขำดทุน) ของบริษัท

ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตแลว้และรับทรำบรำยงำนของผู้สอบบัญชี
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Total Revenue

3,123,724,640 Baht
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Performance/Financial Informationวำระที่ 3 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562

Income Structure

2018 2019 +/(-) %

1.Sale from Cars and Accessories 2,078.06 2,650.10 572.04 27.53%

2.Rendering of services and sale from spare parts 260.78 377.77 116.99 44.86%

3.Commission income 58.50 77.50 19.00 32.48%

4.Other income 16.01 18.35 2.34 14.62%

2,413.35 3,123.72 710.37 29.44%

Revenue
✓ Improved revenue from sale and rendering 

of services and other income especially 
commission income that increase

according to revenue from sales. And 

mainly improved from branch expansion.

✓ Moreover, expenses were controlled at 

slower pace than revenue growth.

84.84%

12.09%
2.48% 0.59%

2019

1.Sale from Cars and Accessories
2.Rendering of services and sale from spare parts
3.Commission income
4.Other income

2,078.06 

260.78 58.50 16.01 

2,650.10 

377.77 
77.50 18.35 

 -

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

1.Sale from Cars and
Accessories

2.Rendering of services
and sale from spare parts

3.Commission income 4.Other income

Revenue by segment Compared YE2018 and YE2019

2018 2019



7/21/2020 19

Performance/Financial Informationวำระที่ 3 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562

Margin 2018 2019 +/(-) %

Gross profit margin 5.82% 6.43%** +0.61%

**After effect TFRS15

134.78 

194.77 5.82%

6.43%

 -

 50.00

 100.00

 150.00

 200.00

 250.00

5.50%

5.60%

5.70%

5.80%

5.90%

6.00%

6.10%

6.20%

6.30%

6.40%

6.50%

2018 2019

Gross Profit

GROSS PROFIT GROSS PROFIT MARGIN

Linear (GROSS PROFIT MARGIN)

46,223 67,733 

98,626 

126,812 
28,391 

27,820 

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

2018 2019

Expense Compared YE2018-2019

Selling Admin Finance cost

+28.4%

Expense
✓ Expense (Inc. Selling, Admin and Finance 

cost) increased at 49.13 MB (+28.4%) but less 
than proportion of gross profit margin 
increased.

-2.0%

+46.5%

+28.5%

Interest Converge

2018 2019

2.27 เท่ำ 3.45 เท่ำ
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Net Profit

53,517,250 Baht
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Performance/Financial Informationวำระที่ 3 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562

Net Profit

Net Profit

+93.35%
*Compared YE19 – YE18

Net Profit
✓ Improved revenue from sale and rendering of services 

and other income especially commission income that 

increase according to revenue from sales.

✓ Moreover, expenses were controlled at slower pace than 

revenue growth.

27.68 

53.52 

1.15%

1.71%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

1.80%

 -

 10.00

 20.00

 30.00

 40.00

 50.00

 60.00

2018 2019

Net Profit

NET PROFIT NET PROFIT MARGIN

Linear (NET PROFIT MARGIN)
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Performance/Financial Informationวำระที่ 3 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562

สินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
+29.64%

Total Asset
+358.78 MB (+29.64%)

*Compared YE19 – YE18

Total Asset
✓ Increased in inventory 257 MB(+119.04%) from 

new branch (Naka and Krabi)
✓ Increased in construction 77 MB(+12.38%) from 

Krabi and Mueang Krabi branch.

Cash and cash equivalent

Inventory

Other current asset

PPE-net

Short term Loan

Other liabilities

Equity

1,219

1,569

2018                                     2019
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Performance/Financial Informationวำระที่ 3 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562

Financial Ratio

2.14 

1.40 
1.51 

2.20 

 1.00

 1.50

 2.00

 2.50

2018 2019

D/E Ratio and DSCR

D/E RATIO DSCR

D/E = Current Liabilities/Equity
DSCR = EBITDA/(Interest expense + CPLTD PP*)

ROA = Net Profit/Total Asset

ROE = Net profit/Equity

*CPLTD PP = Current Portion of Long term Loan

Bank condition

D/E = Less than 2.5 

DSCR = Moreover 1.2

2.59

3.85

9.82

10.31

0

2

4

6

8

10

12

2018 2019

ROA and ROE Ratio

ROA ROE
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วำระที ่4

พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย
และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษทั
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Performance/Financial Information
วำระที่ 4 พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย

และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

กำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

บำท บำท/หุ้น

ก ำไรสุทธิ 1,366,066.20

ก ำไรสะสม ณ 31 ธันวำคม 2562 127,710,365.46

เงินปันผลที่เสนอจ่ำย 24,000,000.00 0.04

อนุมัติก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่ำงกำล (Record date) ในวันที่ 21 เมษำยน 2563
โดยได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลเมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2563

กำรจ่ำยเงินปันผล
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Performance/Financial Information
วำระที่ 4 พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย

และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

กำรจัดสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฏหมำย

ล้ำนบำท

ก ำไรสุทธิ

ส ำรองตำมกฎหมำย (5%)

1,366,066.20

(68,303.31)
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วำระที ่5

พิจำรณำและอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่แทนกรรมกำรที่
ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ
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Performance/Financial Information
วำระที่ 5 พิจำรณำและอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่แทนกรรมกำร

ที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ

รำยชื่อคณะกรรมกำรที่ครบวำระ
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Performance/Financial Information
วำระที่ 5 พิจำรณำและอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่แทนกรรมกำร

ที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ

ผู้ช่วยศำตรำจำรย ์ดร. ศรัณยพงศ ์เที่ยงธรรม
(อำยุ 51 ปี)

ด ำรงต ำแหนง่
• กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแต่งตัง้
• กรรมกำรบริษัท
วำระกำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร
• 3 ปี
สัดสว่นกำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 (ร้อยละ)
• 0.125
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้รหิำร
• ไม่มี
กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงำนอืน่
• กรรมกำร บริษัท เอ็มเอส คิเนทิคส ์จ ำกัด
• กรรมกำร บริษัท อำร์คัสคอนซัลเทนิท์
• อำจำรย์ประจ ำภำควิชำกำรตลำด คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
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Performance/Financial Information
วำระที่ 5 พิจำรณำและอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่แทนกรรมกำร

ที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ

นำยภำนุมำศ รังคกลูนวุฒัน์
(อำยุ 53 ป)ี

ด ำรงต ำแหนง่
• ประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำร/กรรมกำรบริษทั/ กรรมกำรสรรและก ำหนดค่ำตอบแทน
ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแต่งตัง้
• กรรมกำรบริษัท
วำระกำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร
• 3 ปี
สัดสว่นกำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 (ร้อยละ):
• 45.14
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้รหิำร:
• คู่สมรสของนำงหทัยรัตน ์รังคกูลนุวัฒน์
กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงำนอืน่
• กรรมกำร บริษัท ฮอนด้ำมะลิวัลย์ จ ำกัด (ควบรวม ระหว่ำง บริษัท ฮอนด้ำมะลิวัลย์ จ ำกัด บริษัท 
เอ.วี. บุรีรัมย์ จ ำกัด บริษัท เอ.วี. คำร์ส์ (สุรินทร์) จ ำกัด
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Performance/Financial Information
วำระที่ 5 พิจำรณำและอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่แทนกรรมกำร

ที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ

นำงหทยัรตัน ์รังคกลูนวุฒัน์
(อำยุ 40 ปี)

ด ำรงต ำแหนง่
• รองประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำร/กรรมกำรบริษทั/ผู้จัดกำรสว่นงำนขำย
ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแต่งตัง้
• กรรมกำรบริษัท
วำระกำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร
• 3 ปี
สัดสว่นกำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 (ร้อยละ)
• คู่สมรสของนำยภำนมุำศ รังคกูลนุวัฒน์
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้รหิำร
• ไม่มี
กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงำนอืน่
• กรรมกำร บริษัท ฮอนด้ำมะลิวัลย์ จ ำกัด (ควบรวม ระหว่ำง บริษัท ฮอนด้ำมะลิวัลย์ จ ำกัด 
บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ จ ำกัด บริษัท เอ.วี. คำร์ส์ (สุรินทร์) จ ำกัด
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Performance/Financial Information
วำระที่ 5 พิจำรณำและอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่แทนกรรมกำร

ที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ

นำงสำวธญัญำ ธิมำชยั
(อำยุ 30 ปี)

ด ำรงต ำแหนง่
• กรรมกำร/ ผู้จัดกำรบัญชี
วันทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เปน็ผูบ้รหิำร
• วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2560
สัดสว่นกำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 (ร้อยละ)
• 0.05
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้รหิำร
• ไม่มี
กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงำนอืน่
• ไม่มี
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วำระที ่6

พิจำรณำและอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
ส ำหรับปี 2563
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Performance/Financial Informationวำระที่ 6 พิจำรณำและอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทส ำหรับปี 2563

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
และ กรรมกำรชดุยอ่ย (บำท)

ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 (ปีทีผ่ำ่นมำ)
วงเงินที่ขออนุมัติ จ่ำยจริง

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท) 5,000,000 730,000

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทส ำหรับปี 2563

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขยำยตัวของธุรกิจ
และกำรเติบโตทำงผลก ำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย
แต่ละคณะ 
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Performance/Financial Informationวำระที่ 6 พิจำรณำและอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทส ำหรับปี 2563

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
และ กรรมกำรชดุย่อย (บำท)

ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 (ปีที่ผำ่นมำ)
เบี้ยประชุม/ ครั้ง เบี้ยประชุม/ ครั้ง

1. คณะกรรมกำรบรษิทั
• ประธำนกรรมกำร
• กรรมกำร

25,000
20,000

25,000
20,000

2. คณะกรรมกำรชดุย่อย 
2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

• ประธำนกรรมกำร
• กรรมกำร

25,000
20,000

25,000
20,000

2.2 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน
• ประธำนกรรมกำร
• กรรมกำร

25,000
20,000

25,000
20,000

3. โบนัสกรรมกำร พิจำรณำจำกผลประกอบกำรระหว่ำงปี
เป็นเกณฑ์

-

ค่ำตอบแทนข้ำงต้นจะจ่ำยใหเ้ฉพำะกรรมกำรอิสระและกรรมกำรทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหำร (Non-Executive Director) ที่ด ำรง
ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษัทเทำ่นั้น

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทส ำหรับปี 2563
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วำระที ่7

พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2563
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Performance/Financial Informationวำระที่ 7 พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2563

กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทก ำหนดให้ที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ขอเสนอให้แต่งตั้ง
❑ นำยณัฐพงศ์ ตันติจัตตำนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 8829 
❑ หรือนำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3565 
❑ หรือนำยวัยวัฒน์ กอสมำนชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 6333 

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและรับรองงบกำรเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

1) นำยณัฐพงศ์ ตันติจัตตำนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 8829 

2) นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3565 

3) นำยวัยวัฒน์ กอสมำนชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 6333 
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ก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี

รอบปบีญัช ี2563 (ปีที่เสนอ) (บำท) รอบปบีญัช ี2562 (บำท) เพิ่มขึน้ (บำท)

ส ำหรับปี ระหว่ำง
กำล

ค่ำบริกำร
อื่นๆ รวม ส ำหรับปี ระหว่ำง

กำล
ค่ำบริกำร
อื่นๆ รวม ส ำหรับปี ระหว่ำง

กำล
ค่ำบริกำร
อื่นๆ รวม

บริษทั ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 
จ ำกัด (มหำชน) (“ACG”)

900,000 285,000 - 1,185,000 850,000 270,000 - 1,120,000 50,000 15,000 - 65,000

บริษทั ฮอนดำ้มะลวิลัย ์
จ ำกัด (บรษิทัยอ่ย)

1,300,000 375,000 - 1,675,000 1,220,000 360,000 - 1,580,000 80,000 15,000 - 95,000

รวม 2,200,000 660,000 - 2,860,000 2,070,000 630,000 - 2,700,000 130,000 30,000 - 160,000
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วำระที ่8

พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษทัในวงเงิน
ไม่เกิน 600,000,000 บำท (หกร้อยล้ำนบำท)
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Performance/Financial Informationวำระที่ 8 พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 600,000,000 บำท

พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้

วัตถุประสงค์: เพื่อน ำเงินดังกล่ำวไปช ำระคืนหน้ีเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในกำรด ำเนินงำน และ/หรือ ขยำยธุรกิจ และ/
หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทเห็นสมควร

ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ทยอยคืนเงิน
ต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบก ำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของภำวะตลำดในขณะออกและเสนอหุ้นกู้แต่ละครั้ง
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Performance/Financial Informationวำระที่ 8 พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 600,000,000 บำท

พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้

สกุลเงิน: เงินบำท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ำภำยในวงเงิน

วงเงิน: วงเงินรวมของเงินต้นของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งก ำหนดไว้ไม่เกิน 600,000,000 บำท หรือสกุล
เงินอื่นในจ ำนวนที่เทียบเท่ำ

ทั้งนี้ บริษัทสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีกำรไถ่ถอนไปแล้วได้
ภำยในวงเงินดังกล่ำว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจ ำหน่ำยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับกำรไถ่ถอนไม่ว่ำ ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งจะต้องมีจ ำนวนไม่เกินวงเงินรวมดังกล่ำวข้ำงต้น  นอกจำกนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อกำร 
refinancing (กำรออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อน ำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ไปช ำระเงินตำมหุ้นกู้เดิม ) 
มูลค่ำเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ใหม่เพื่อกำร
ออกหุ้นกู้เพื่อกำร refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำรวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยัง
มิได้ไถ่ถอนในกำรค ำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสำมำรถท ำกำรออกและเสนอขำยได้



7/21/2020 42

Performance/Financial Informationวำระที่ 8 พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 600,000,000 บำท

พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้

กำรเสนอขำย: เสนอขำยภำยในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย
เฉพำะเจำะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ ทั้งหมดหรือบำงส่วน ซึ่ง
อำจเป็นกำรเสนอขำยครั้งเดียว และ/หรือ หลำยครั้งก็ได้ โดยให้รวมถึงกำรออกและเสนอขำย
หุ้นกู้ในลักษณะโครงกำรด้วย

กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด:ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทอำจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ท่ีออกและเสนอขำยในแต่ละครำว

กำรขึ้นทะเบียนตรำสำรหนี้: บริษัทอำจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย
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Performance/Financial Informationวำระที่ 8 พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 600,000,000 บำท

พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้

อำยุของหุ้นกู้: ตำมท่ีจะก ำหนดในแต่ละครำว โดยขึ้นอยู่กับสภำวะตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ หรือตำม
ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ ได้ออกในครำวนั้นๆ ทั้งนี้  อยู่ภำยใต้บังคับของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือประกำศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับ
ในขณะที่ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในแต่ละครำว

อัตรำดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสภำวะตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
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Performance/Financial Informationวำระที่ 8 พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 600,000,000 บำท

พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้

อ ำนำจก ำหนดในรำยละเอียดอื่นๆ:
ให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจดังนี้

1) ก ำหนดหรือแก้ไขรำยละเอียดต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ำกัดเพียง) ประเภท จ ำนวนอัตรำดอกเบี้ย 
สกุลเงินของหุ้นกู้ อำยุหุ้นกู้ วันท่ีออกหุ้นกู้ เงื่อนไขกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ เป็นต้น ตลอดจนก ำหนดหรือแก้ไขรำยละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ำกัดเพียง) รำคำเสนอขำย วิธีกำรเสนอขำย ระยะเวลำ
เสนอขำย และกำรจัดสรร

2) แต่งตั้งผู้จัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ที่ปรึกษำกฎหมำย ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นำยทะเบียนหุ้นกู้ และ /หรือ
สถำบันกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีกำร
แต่งตั้งตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ตำมที่เห็นสมควร

3) ติดต่อ เจรจำ ตกลง ลงนำม รับรอง และแก้ไขสัญญำ เอกสำร หนังสือ และ/หรือ หลักฐำนต่ำงๆ รวมทั้งกำรติดต่อให้
ข้อมูลและยื่นเอกสำรหลักฐำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ตลอดจนด ำเนินกำรอื่น
ใดที่เกี่ยวข้อง หรือจ ำเป็นตำมท่ีเห็นสมควร และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งผู้รับมอบอ ำนำจช่วงให้กระท ำกำรดังกล่ำว
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วำระที ่9

พิจำรณำรับทรำบกำรย้ำยหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้ำ
ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
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วำระที่ 9   พิจำรณำรับทรำบกำรย้ำยหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้ำซื้อขำยใน

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ย้ำยหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้ำ SET

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 2/2563 ประชุมเมื่อวันท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2563 ได้พิจำรณำแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำรย้ำย
หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเข้ำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

โดยในปัจจุบันตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พิจำรณำ
อนุมัติให้หลักทรัพย์ของบริษัทซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 ที่
ผ่ำนมำ ซึ่งกำรย้ำยหลักทรัพย์เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) จะสะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
ของบริษัทฯที่ เพิ่มขึ้นและสร้ำงควำมเช่ือม่ันให้กับกลุ่มนักลงทุน 
โดยเฉพำะผู้ลงทุนสถำบัน
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วำระที ่10

พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
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THANK YOU
Contact us

At email: ir@ach.co.th

mailto:ir@ach.co.th

