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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
บรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี จ ากดั (มหาชน) 
ประชุมวนัที ่24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 2 บรษิทั โตโยตา้กรุงไทย จ ากดั สาขาเกษตร ถนนพหลโยธนิ 
แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

 
เริม่ประชมุเวลา 14.00 นาฬกิา  
 ว่าทีร่อ้ยตรนีพพล ศกัดิท์อง เลขานุการบรษิทั ไดก้ล่าวแนะน าตวัและแนะน า นางสาวพรพรรณ สตัตวตัรกุล 
ผูจ้ดัการแผนกบญัชแีละการเงนิ และชีแ้จงว่าเน่ืองจากเป็นการจดัประชุมแบบภายใตส้ภาวะการณ์ โควทิ 19 ตาม
แนวทางด าเนินการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทัไดอ้ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยเผยแพร่การประชุมผ่าน 
facebook live และ ไดจ้ดัหอ้งประชุมเพิม่ขึน้มาอกี1หอ้ง รวมเป็น 2 หอ้งเพื่อความสะดวก ความปลอดภยั การจดัเกา้อี ้
เวน้ระยะห่าง social distancing ภายใตค้ าแนะน ากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุโดยมกีารถ่ายทอดสญัญาณ ให้
หอ้งประชมุ 2ไดร้บัชมและฟงัเชน่เดยีวกบัหอ้งนี้ หลงัจากนัน้ไดแ้นะน าสถานทีจ่ดัการประชุม สิง่อ านวยความสะดวก  
และกล่าวเชญิ นายพเิทพ จนัทรเสรกีุล ประธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม ไดก้ล่าวเปิดประชมุตอ้นรบัผู้
ถอืหุน้ โดยไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯทีม่ารว่มประชมุ ดงันี้ 

1. นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
                                                                      ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2. นางภาฝนั  จติตม์ติรภาพ  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน 
                                                                      กรรมการก ากบัและดแูลกจิการ กรรมการสรรหา 
                                                                      และก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายการุณ  เลาหรชัตนนัท ์  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน 
                                                                      กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายพชิติ  จนัทรเสรกีุล  กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการสรรหาและก าหนด  
                                                                      ค่าตอบแทน 
5. ดอ็กเตอรเ์อกพงษ ์ ตัง้ศรสีงวน               กรรมการ กรรมการก ากบัและดแูลกจิการ 
6. นางสาวโสรยา           ตนิตะสวุรรณ์  ผูส้อบบญัช ี
7. นางสาวรุ่งทพิย ์ แจง้ศรสีขุ  ผูส้อบบญัช ี
8. นายศกัดธิชั  จนัทรเสรกีุล  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส ฝา่ยสนบัสนุนธุรกจิ 
9. นางสาวพรพรรณ สตัตวตัรกุล  ผูจ้ดัการแผนกบญัชแีละการเงนิ 
10. ว่าทีร่อ้ยตรนีพพล ศกัดิท์อง   เลขานุการบรษิทั/ผูจ้ดรายงานประชุม 

 
ก่อนเริม่ด าเนินการประชุม ประธานฯแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า มผีูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 11 ราย  

และมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน  จ านวน 28 รายรวมทัง้สิน้ 39 ราย นบัจ านวนหุน้ทีถ่อืรวมเป็นจ านวนหุน้ 
206,029,203 หุน้ ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 82.41 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทั และขอใหเ้ลขานุการบรษิทั  เป็นผูด้ าเนินการจดัการประชุม ซึง่ก่อนจะเขา้สูว่าระการประชุม เลขานุการฯไดแ้จง้
ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า ตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม บรษิทัฯไดแ้จง้การจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ใน
ครัง้นี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ   3 ทาง ดงันี้ คอื 

1. สง่หนงัสอืเชญิประชุมทางจดหมายลงทะเบยีนไปยงัผูถ้อืหุน้ทุกทา่น 
2. ลงประกาศโฆษณาการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืพมิพร์ายวนั ขา่วหุน้ ฉบบัลงวนัที ่16,17 และ 20 

เมษายน 2563 ทีผ่่านมา รวม 3 ฉบบั 
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3. สง่ขอ้ความแจง้ขา่วเกีย่วกบัการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ไปยงัระบบจดหมายอเีลค็ทรอนิคสข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์ละเวบ็ไซดข์องบรษิทั 
 

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ว่าเป็นประโยชน์แก่บรษิทั เพื่อพจิารณาบรรจุเป็น 
วาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด และเพื่อเป็นการสง่เสรมิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ
ค านึงถงึความส าคญัของผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯจงึมนีโยบายใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหา และเลอืกตัง้เป็น
กรรมการตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด ทัง้หมดน้ีบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัตัง้แต่วนัที ่19 
พฤศจกิายน 2562 และหมดเขตเมื่อวนัที ่20 มกราคม 2563 ทีผ่า่นมาและจากการตรวจสอบไมพ่บว่ามผีูถ้อืหุน้รายใด
เสนอเขา้มา 
 ต่อจากนัน้ เลขานุการฯไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบวธิกีารนบัคะแนนเสยีงจากทีป่ระชมุ คอื จะขอนบัทุกคะแนน
เสยีง ทัง้ผูท้ีไ่ม่เหน็ดว้ย ผูท้ีง่ดออกเสยีง สว่นผูท้ีเ่หน็ดว้ย หรอืผูท้ีไ่ม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีง จะถอืวา่อนุมตั ิ
และสรุปคะแนนในแต่ละวาระต่อไป และเพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างโปรง่ใสและสอดคลอ้งกบัแนวทางทีด่ใีนการจดั
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน บรษิทัฯไดเ้ชญิผูแ้ทนจากบรษิทัที่ปรกึษากฎหมาย บรษิทั ส านกักฎหมายสนัติ
วงศ ์คอื คุณรชตกร  ศรบีญุโรจน์  และสมาคมผูส้ง่เสรมิลงทุนไทย ไดส้ง่ตวัแทนเป็นอาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้คอืคุณ
เทพสทิธิ ์พงศะบุตร  ร่วมเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนนเสยีง เขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้ดว้ย หลงัจากทีป่ระชุม
เหน็ชอบดว้ยกบัวธิกีารนบัคะแนนดงักล่าว เลขานุการฯจงึขอเริม่การพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 
 เลขานุการฯเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562  ดงัปรากฏ
รายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุมทีจ่ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ จงึขอให้ทีป่ระชุมพจิารณา 
 เลขานุการฯ สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั หรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
เลขานุการฯ ประกาศผลการนบัคะแนน 

 
มต ิ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตโิดยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยทัง้หมด 206,029,203 

เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 82.41 รบัรองรายงานประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562  
 
วาระท่ี 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี

ท่ีผา่นมา 
 เลขานุการฯเสนอต่อทีป่ระชมุพจิารณาผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยขอใหป้ระธานฯเป็นผูน้ าเสนอเพื่อ 
ประกอบการพจิารณา ประธานฯไดน้ าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมาตามรายละเอยีดที ่
ปรากฏในหนงัสอืรายงานประจ าปี 2562 ซึง่ไดท้ ารปูแบบน าเสนอเป็นแบบ powerpoint เพื่อใหท้ีป่ระชุมรบัทราบว่า 
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ภาพรวมธุรกจิรถเช่า 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ประธานน าเสนอว่า จากกราฟแท่ง ตลาดรถเช่ายงัมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องโดยมกีารขยายตวัเฉลีย่ปีละ 5% แบ่งเป็น
เช่าระยะยาว แบบองคก์ร นิตบิคุคลเช่าใชง้านประมาณ 85% : เช่าระยะสัน้ ลกัษณะท่องเทีย่ว ประมาณ 15% ซึง่ราคา
ค่าเช่ายงัคงมกีารแขง่ขนั ปรบัลดลงบา้งเลก็น้อย นอกจากนี้การเช่ามพีฒันาการหลากหลายรปูแบบ เช่น คารแ์ชรร์ิง่ คอื
ผูเ้ช่าอาจใชแ้อพพลเิคชัน่ในการเช่ารถเป็นรายวนั รายชัว่โมง หรอื การเสนอเช่าใชจ้ากผูผ้ลติรถยนต ์ซึง่บรษิทัมองว่า
เป็นปจัจยับวกต่อผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้ แต่การแขง่ขนัหลากหลายเหล่านี้ บรษิทัมองว่ายงัไม่สามารถ
แย่งสว่นแบ่งทางการตลาดไดม้ากนกั 
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พอรต์รถ 9,444 คนั 

รายได้ค่าเช่า สดัส่วนลูกค้า อนัดบัธรรมาภิบาล 

ฐานลกูคา้บรษิทั 

มากกว่า 1200 บรษิทั 

6 % 

97% ระยะยาว 

      3% ระยะสัน้ 

85% ลูกคา้เอกชน 

15%  รฐัวสิาหกจิ 
/รฐับาล 

“ดมีาก” 

84% 
KCAR 

82

บจ.โดยรวม 

สมาชกิแนว
ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

Credit Rating A- 
โดย ทรสิเรตติง้ 

การด าเนินการ KCAR 
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การด าเนินการ KCAR 
- รายไดค้่าเช่าของการเช่าระยะยาวเพิม่ขึน้ 6%พอรต์รถมปีระมาณ 9,444 คนั ฐานลกูคา้บรษิทัม ีประมาณ 

1,200 บรษิทั 
- สดัสว่นของลกูคา้ เป็นการเช่าระยะสัน้ 3% เช่าระยะยาว 97%  ในสดัสว่นการเช่าระยะยาวนี้ เป็นลกูคา้

ประเภทสว่นราชการและรฐัวสิาหกจิ ประมาณ15% และภาคเอกชน ประมาณ 85 % 
- อนัดบัธรรมาภบิาลของบรษิทั ไดร้บัการจดัอนัดบัดมีาก คะแนนทีบ่รษิทัไดร้บั คอื 84 โดยรวมอยู่ที ่82 และ

บรษิทัยงัเขา้ร่วมเป็นสมาชกิแนวร่วมต่อตา้นคอรปัชัน่ รวมถงึบรษิทัยงัไดร้บัการประเมนิเครดติเรตติง้ A-จาก 
บรษิทั ทรสิเรตติง้ จ ากดั อกีดว้ย 
  

ธุรกจิ USED CAR 
 
 
 
 
 
 

                                                     

                           

รายไดร้วม  จาก 2,024 ลา้นบาท ลดลงเป็น 1,912 ลา้นบาท หรอืลดลง 5.5% มรีายละเอยีดดงันี้ 
- รายไดค้่าเช่าระยะยาว  จาก 1,161 ลา้นบาท เพิม่เป็น 1,234 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6.2%  
- รายไดค้่าเช่าระยะสัน้  จาก 38 ลา้นบาท ลดลงเป็น 37 ลา้นบาท ลดลง2.6% 
- รายไดจ้ากการขายรถ KCAR จาก 554 ลา้นบาท ลดลงเป็น 447 ลา้นบาท ลดลง 19.3% 
- รายไดจ้ากการขายรถ used จาก 271 ลา้นบาท ลดลงเป็น 194 ลา้นบาท ลดลง 28.5% 
- โดยมกี าไรสทุธ ิจาก 254 ลา้นบาทลดลงเป็น 221 ลา้นบาท ลดลง 13%  

(รายละเอยีดปรากฏตามภาพ) 
 
 

•  ปี 62 คร่ึงปีแรกเติบโต 5% คร่ึงปีหลงัดีมานด์ลดลงจากปัจจยัเศรษฐกิจ 

•  โปรโมชัน่สง่เสริมการขายรถใหม ่สง่ผลกระทบยอดขายรถมือสอง 

•  สถาบนัการเงินเข้มงวด ระมดัระวงัการให้สนิเช่ือ 

•  ผู้ประกอบการเน้นช่องทางออนไลน์  แขง่ขนัด้านราคา  สง่ผลให้ราคาตลาดลดลงจากอดีต 
•  ยอดขายปี 62 รวม 1,618 คนั (ลดลง 24%)  สต๊อกรถและความต้องการตลาดปรับลดลงจากปีก่อน 
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เปรียบเทียบภาพอตุสาหกรรม 
- เปรยีบเทยีบก าไรบรษิทัรถเช่าปี 62 จะเหน็ไดว้่า ในปี 62  ทีผ่่านมา บรษิทัมผีลก าไรอยูท่ี ่221 ลา้น

บาท บรษิทั X มผีลก าไรอยู่ที ่170 ลา้นบาท และบรษิทั Y มผีลขาดทุน  90 ลา้นบาท   
- เปรยีบเทยีบก าไรบรษิทัรถเช่าปี 61ภาพทีน่ ามาแสดงถงึผลก าไรของบรษิทัรถเช่าจ านวน 10 บรษิทั ซึง่

ขอ้มลูในปี2561 จะมคีรบถว้นกว่าในปี 2562 จะเหน็ไดว้่าบรษิทัมผีลก าไรอยู่ในล าดบัที ่2 โดยบรษิทัที่
ท าก าไรอยู่ในล าดบัที ่1 3 และ 4 นัน้มคีวามพเิศษเฉพาะแบบ มธีุรกจิทีไ่วร้องรบับรษิทัในเครอื หรอื
เป็นบรษิทัต่างชาตทิีม่กีลุ่มของเขาเองโดยเฉพาะ 

- เปรยีบเทยีบ ROA ROE ปี62 จะเหน็ไดว้่า ROAของบรษิทัในปี 62 อยู่ที ่3.3%  บรษิทั X อยู่ที ่0.6%
และบรษิทั Yอยู่ที ่ตดิลบ0.3%   

- เปรยีบเทยีบ ROA ROE ปี61 ภาพทีน่ ามาแสดงถงึ ROA ROE ของบรษิทัรถเชา่จ านวน 10 บรษิทั ซึง่
ขอ้มลูในปี2561 จะมคีรบถว้นกว่าในปี 2562 จะเหน็ไดว้่า ROA ของบรษิทัจะอยู่ในล าดบัที1่ สว่น ROE 
บรษิทัจะอยู่ในล าดบัที ่3 คอื 12.6% โดยบรษิทัทีอ่ยู่ล าดบัที ่1 มผีลประกอบการทีข่าดทุนในอดตี ท าให้
สว่นของผูถ้อืหุน้ปรบัลดลงสูร่ะดบัต ่า และล าดบัที ่2 มสีดัสว่นหนี้สนิต่อทุนทีส่งูกว่าบรษิทัฯ 
 

แนวทางด าเนินธรุกิจในปี 2563 
1.  เน้นการแขง่ขนัดา้นราคาเช่าเพิม่ขึน้  
2.  ใหค้วามส าคญังานบรหิารความเสีย่งดา้นลกูคา้รถเช่า 
3.  เพิม่งบประมาณการตลาดออนไลน์ รถเช่า รถมอืสอง  
4.  พอรต์รถเช่าทรงตวั เน้นการขายรถเพิม่ ลดระดบั Stock 
5.  ใหค้วามส าคญับรหิารเงนิสภาพคล่อง 
6.  เริม่ศกึษาธุรกจิคารแ์ชรร์ิง่ เพื่อโอกาสทางธุรกจิในอนาคต 
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แหล่งเงินทุนบริหารสภาพคลอ่งภายใต้ภาวะ Covid-19 
ประเภทการใชเ้งนิ  

1.การช าระหุน้กู ้มหีุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระคนืในไตรมาส 2 จ านวน 300 ลา้นบาท โดยช าระเป็นกระแสเงนิสด
จากการด าเนินงาน และในไตรมาส 3 หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระคนื จ านวน 250 ลา้นบาทโดยช าระเป็นกระแสเงนิสดจาก
การด าเนินงานหรอืจากหุน้กูท้ีจ่ะออกใหม่โดยจะมกีารออกหุน้กูใ้หม่จ านวน 700 ลา้นบาทหรอืจากB/E หรอืจากวงเงนิ
ธนาคารทีบ่รษิทัมอียู่แลว้ สว่นในไตรมาส4 ไมม่ธีุรกรรมใดๆ 

2.การซือ้รถยนต ์ในไตรมาส 2 จะมกีารซือ้รถยนตผ์่านการเช่าซือ้ประมาณ 50% และเงนิกูร้ะยะยาวที ่50% 
ในไตรมาส 3 จะใชเ้งนิ 300 ลา้นบาทจากวงเงนิหุน้กูใ้หม่ 700 ลา้นบาท และในไตรมาส 4 จะใชเ้งนิจากวงเงนิหุน้กู ้
30% และจากวงเงนิกูร้ะยะยาวที ่70% 
แนวทางการแก้ปัญหาจากภาวะ Covid-19 
ส าหรบัรถเช่า 
1. เฝ้าระวงัคุณภาพเครดติลกูคา้ 
      1.1) ตรวจสอบสถานะเครดติลกูคา้ล่าสดุ ประเมนิสภาพคล่องลกูคา้และทดสอบความอ่อนไหวพจิารณาลกูคา้ทีข่อ     
             ผ่อนผนัการช าระค่าเช่าและกลุ่มเฝ้าระวงั 
      1.2) ผ่อนผนังวดช าระค่าเชา่ลกูคา้ทีข่าดสภาพคล่อง 3-5% จากจ านวนลกูคา้ทัง้หมด 
ปกต ิ85.9% เฝ้าระวงั 10% มผีลกระทบ 4.1% (จ านวนลกูคา้ 50 ราย รถยนตเ์ช่า 274 คนั ค่าเช่า 4.4 ลา้นบาทต่อ
เดอืน) 
2. พลกิวกิฤตเป็นโอกาสในการเขา้ถงึลกูคา้ ดแูลแมย้ามวกิฤต “care” 
3. ปรบัเปลีย่นรปูแบบการท างาน สถานทีท่ างาน ใหส้อดคลอ้งยคุสมยัโดยใชเ้ทคโนโลย ีเช่น การแชรพ์ืน้ทีท่ างานร่วม 
การท างานจากทีบ่า้น ส าหรบัพนกังานบางสว่น (work from home) การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (video 
conference) 
แนวทางการแก้ปัญหาจากภาวะ Covid-19 
ส าหรบัรถมอืสอง 

1. พกัการซือ้รถ กรณีเกดิการขายจงึจะท าการซือ้เขา้ 
2. ลดจ านวนรถในสต๊อกคงเหลอื 400 คนั 
3. ปรบัรปูแบบการใชพ้ืน้ทีโ่ชวร์มูใหม่ หาผูเ้ช่าเพื่อร่วมแชรต์น้ทุน 
4. ใชก้ลยทุธร์าคาแขง่ขนัมากขึน้กว่าอดตี/ บางรุ่นสง่ประมลู 
5. ขยายขอบเขตพืน้ทีก่ารขาย Online นอกเหนือจากเขต กทม. และปรมิณฑล ช่องทางการขายไปยงั  

Platform ต่างๆ เพิม่จ านวนทมีขาย และตวัแทนขาย 
 
           เลขานุการฯ สอบถามทีป่ระชมุว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่  
           ไม่มผีูใ้ดสอบถามเพิม่เตมิ                             
มต ิ ทีป่ระชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน ส าหรบัปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานผูส้อบบญัชีของ

บริษทั 
 เลขานุการฯ เสนอต่อทีป่ระชมุเพื่อพจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ 
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ โดยขอใหผู้จ้ดัการบญัชแีละการเงนิเป็นผูน้ าเสนอ เพื่อประกอบการ 
พจิารณา 



รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 หนา้ 9 

 

 
 ผูจ้ดัการบญัชแีละการเงนิไดน้ าเสนองบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ผา่นการ 
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในหนงัสอืรายงานประจ าปี 2562 เพื่อใหท้ีป่ระชุม 
รบัทราบและพจิารณา 
 
สรุปผลประกอบการปี 2562 รายไดห้ลกั คอื รายไดค้่าเช่าและรายไดข้ายรถในปี 2562 รายไดค้า่เช่าอยู่ที ่
1,968 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 อยู่ที ่2,081 ลา้นบาท ลดลง 5% ในดา้นค่าใชจ้่ายปี 2562 อยู่ที ่1,799 ลา้นบาท 
เมื่อเทยีบกบัปี 2561 อยู่ที ่1,871 ลา้นบาท  ก าไรสทุธปีิ 2562 อยู่ที ่221 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 อยู่ที ่254 ลา้น 
บาท ลดลง 13 %  
                     รายไดร้วม แยกเป็น ค่าเช่ารบั ในปี2562 อยู่ที ่1,272 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั ปี2561 อยู่ที ่ 
1,199 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6% รายไดจ้ากการขายรถKCAR ในปี 2562 อยู่ที ่447 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบั ปี2561 อยู่ที ่ 
554 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายรถ SURE ในปี 2562 อยู่ที ่194 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบั ปี2561 อยู่ที ่271 ลา้นบาท  
ทัง้สองรายการลดลง 22 % 
                       ในดา้นของฐานะการเงนิ (งบรวม) สนิทรพัยร์วมของบรษิทัในปี 2562 อยู่ที ่5,531 ลา้นบาท  
เมื่อเทยีบกบัปี 2561 อยู่ที ่4,833 ลา้นบาท เพิม่ขึน้  14 % คดิเป็นจ านวนเงนิ 698 ลา้นบาท หนี้สนิในปี 2562 อยู่ที ่ 
3,475ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 อยู่ที ่2,805 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 24 % คดิเป็นจ านวนเงนิ 670 ลา้นบาท และสว่น 
ของผูถ้อืหุน้ในปี 2562 อยู่ที ่2,055 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 อยู่ที ่2,027 ลา้นบาท เพิม่ขึน้  1 % คดิเป็นจ านวน 
เงนิ 28 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ในดา้นก าไรสทุธ ิและอตัราก าไรสทุธ ิ12 เดอืน จากปี2562 อยู่ที ่221 ลา้นบาท คดิเป็น 11.2% เมื่อเทยีบกบัปี2561 อยู่ 
ที ่254 ลา้นบาท คดิเป็น 12.2% ในดา้นหนี้สนิรวมกบัสนิทรพัยร์วม 
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ในดา้นหนี้สนิรวมกบัสนิทรพัยร์วม งบเฉพาะกจิการปี 2562 อยู่ที ่65.7% เทยีบกบัปี 2561 อยู่ที ่60.9%   

ดา้นงบการเงนิรวมปี 2562 อยู่ที ่62.8 % เทยีบกบัปี 2561 อยู่ที ่58 %  

D/E งบเฉพาะกจิการปี 2562 อยู่ที่ 1.92 เท่า เทยีบกบัปี 2561 อยู่ที่ 1.56 เท่า ด้านงบรวมปี 2562 อยู่ที่ 1.69 เท่า 
เทยีบกบัปี 2561 อยู่ที ่1.38 เท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ROA&ROE ของปี 2562และ ปี 2561 ปรบัลดลง โดยที่ ROA ปี 2562 อยู่ 3.3% เทยีบกบัปี 2561 อยู่ที่ 4.3% ส่วน 
ROE ของปี 2562 อยู่ 10.8% เทยีบกบัปี 2561 อยู่ที ่12.5% 
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งบเฉพาะบรษิทั งบการเงนิรวม 

 

 1.56  
 1.38  

 1.92  
 1.69  

งบเฉพาะบรษิทั งบการเงนิรวม 

4.3% 

3.3% 

12.5% 

10.8% 

ROA ROE 

หนี้สนิรวม : สนิทรพัยร์วม          D/E เท่า 
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เลขานุการฯ สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั หรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
เลขานุการฯ ประกาศผลการนบัคะแนน 

 
มต ิ ทีป่ระชมุไดร้่วมกนัพจิารณางบการเงนิซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ มมีตโิดยคะแนน
เสยีงเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยทัง้หมด 206,029,203 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 82.41 รบัรองอนุมตังิบการเงนิ
ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

 เลขานุการฯ เสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาจดัสรรก าไร และจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2562 โดยจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 0.70 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 175 ลา้นบาท โดยเงนิปนัผลระหว่าง
กาลจ านวนรวม 90 ลา้นบาท (อตัรา 0.36 บาทต่อหุน้) ไดม้กีารจ่ายแลว้ในวันที ่10 กนัยายน 2562 และเงนิปนัผลที่
เหลอืจ านวน 85 ลา้นบาท (อตัรา 0.34 บาทต่อหุน้) จะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่22 พฤษภาคม 2563 (รายละเอยีด
ปรากฎตามภาพ)  

 

 

 

 

 

 

 
  
เลขานุการฯ สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั หรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
เลขานุการฯ ประกาศผลการนบัคะแนน 

 
มต ิ ทีป่ระชมุไดร้่วมกนัพจิารณามมีตโิดยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยทัง้หมด 
206,029,203   เสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 82.41  ใหจ้่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 โดยจ่ายเงนิปนัผล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 0.70 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 175 ลา้นบาท โดยเงนิปนัผลระหว่างกาลจ านวน 90 ลา้นบาท 
(อตัรา 0.36 บาทต่อหุน้) ไดม้กีารจ่ายแลว้ในวนัที ่10 กนัยายน 2562 และเงนิปนัผลทีเ่หลอืจ านวน 85 ลา้นบาท (อตัรา 
0.34 บาทต่อหุน้) จะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่22 พฤษภาคม 2563 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 เลขานุการฯ แจง้ว่า เน่ืองจากวาระการประชุมวาระที ่5 นี้มปีระเดน็ทีส่มควรขอแยกพจิารณาออกเป็น 3 
ประเดน็ย่อย เพื่อความสะดวกในการพจิารณา ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามญัประจ าปี ซึง่กรรมการทีอ่อกตามวาระในปีนี้ มจี านวน 2 ท่าน คอื                
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1.นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู กรรมการอสิระประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 2.นายการุณ เลาหรชัตนนัท ์กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนบรษิทั ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดร้ว่มกนัพจิารณาจาก
คุณสมบตัเิป็นรายบุคคลอย่างละเอยีดรอบคอบ กล่าวคอื ตอ้งเป็นบุคคลผูท้รงคุณวฒุ ิประสบการณ์ มพีืน้ฐานและความ
เชีย่วชาญจากหลากหลายอาชพี และมปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการขอบบรษิทัโดยตรง มภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน์
กวา้งไกล เป็นผูม้คีุณธรรมและจรยิธรรม มคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ มคีุณสมบตัเิหมาะสม 
และปฏบิตังิานในต าแหน่งหน้าทีก่รรมการไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา และมมีตเิหน็ชอบ โดยใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตเิหน็ชอบและใหน้ าเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2563 เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบออกตามวาระทัง้ 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 
 เลขานุการบรษิทั ไดส้อบถามทีป่ระชุมเกีย่วกบัการเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 2 ท่าน และเมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมี
ขอ้สอบถาม จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ
 5.1 นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู โดยประวตัยิ่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของค าบอกกล่าวเรยีก
ประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ไปยงัท่านผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าแลว้ 
 เลขานุการฯ สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 
ผูถ้อืหุน้  กรณีวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระซึง่ตามหลกัเกณฑไ์ม่ควรด ารงต าแหน่งเกนิกว่า 9 ปี ซึง่กรณีนี้  
            ไม่ทราบว่าบรษิทัมนีโยบายอย่างไรบา้ง 
ประธานฯ กรณีคุณชยัวฒัน์ กรรมการอสิระและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่มวีาระการด ารงต าแหน่งเกนิกว่า   
9  ปีนัน้ บรษิทัขอชีแ้จงว่า ดว้ยความรู ้ประสบการณ์ ความเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีมคีวามคดิเหน็ 
เป็นอย่างอสิระในการท าหน้าทีส่งูมาก  ถอืไดว้่าคุณชยัวฒัน์เป็นบุคลากรที่ทรงคุณวฒุ ิเหมาะสมอย่างยิง่ทีจ่ะ 
ท าหน้าทีน่ี้สบืไปอกีวาระหนึ่ง 
           ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
เลขานุการฯ ประกาศผลการนบัคะแนน 

 
มต ิ ทีป่ระชมุไดร้่วมกนัพจิารณาแลว้ มมีตโิดยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย  206,029,202 เสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 82.41  ไม่
เหน็ดว้ย 1 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 จงึถอืไดว้่าทีป่ระชมุมมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากใหน้ายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู เป็น
กรรมการต่อไป อกีวาระหนึ่ง 
 5.2 นายการุณ เลาหรชัตนนัท ์โดยประวตัยิ่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของค าบอกกล่าวเรยีก
ประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ไปยงัท่านผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าแลว้ 
 เลขานุการฯ สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
เลขานุการฯ ประกาศผลการนบัคะแนน 

มต ิ ทีป่ระชมุไดร้่วมกนัพจิารณาแลว้ มมีตโิดยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมด 206,029,203    
เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 82.41 จงึถอืไดว้่าทีป่ระชมุมมีตดิว้ยเสยีงเป็นเอกฉนัทใ์ห ้นายการุณ เลาหรชัตนนัท ์ เป็น
กรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

 5.3 พจิารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี  2562 โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมโดยการเปรยีบเทยีบอา้งองิจากธุรกจิประเภทเดยีวกนั รวมถงึพจิารณาจากการขยายตวัทางธุรกจิ และการ
เตบิโตทางผลก าไรของบรษิทัแลว้เหน็สมควรก าหนดให้ปรบัเพิม่ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ขึน้ประมาณรอ้ยละ 5 
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และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 ภายในวงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาท (หา้ล้านบาทถ้วน) (รายละเอยีด
ปรากฎตามภาพ)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

เลขานุการฯ สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
เลขานุการฯ ประกาศผลการนบัคะแนน 

 
มต ิ ทีป่ระชมุไดร้่วมกนัพจิารณาแลว้ มมีตโิดยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 205,347,503  เสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 82.14  ไม่
เหน็ดว้ย 681,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.27 จงึถอืไดว้่าทีป่ระชมุมมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากให ้ ก าหนดปรบัเพิม่
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ขึน้รอ้ยละ 5 และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 ภายในวงเงนิไม่เกนิ 
5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น)  และใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นตน้ไป  
 
วาระท่ี 6 พิจารณาเลอืกตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีท่ีจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

และก าหนดค่าสอบบญัชี 
 เลขานุการฯ เสนอนางสาวโสรยา ตนิตะสวุรรณ์  (ผูส้อบบญัชใีบอนุญาตเลขที ่8658) และ/หรอืนางสาวสลุลติ 
อาดสว่าง (ผูส้อบบญัชใีบอนุญาตเลขที ่7517)และ/หรอืนางสาวนนัทน์ภสั วรรณสมบรูณ์ (ผูส้อบบญัชใีบอนุญาตเลขที ่ 
7793)และ/หรอืนายพรีะเดช พงษ์เสถยีรศกัดิ ์(ผูส้อบบญัชใีบอนุญาตเลขที ่4752)นายพจน์ อศัวสนัตชิยั (ผูส้อบบญัช ี
ใบอนุญาตเลขที ่4891) แห่งบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัรอบปีบญัชทีีจ่ะสิน้สดุลง 
ในวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และก าหนดค่าสอบบญัชเีป็นจ านวน 1,000,000 บาท  
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เลขานุการฯ สอบถามทปีระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
เลขานุการฯ ประกาศผลการนบัคะแนน 

มต ิ ทีป่ระชมุไดร้่วมกนัพจิารณา และมมีตโิดยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยทัง้หมด 
206,029,203  เสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 82.41  จงึถอืไดว้่าทีป่ระชุมมมีตดิว้ยเสยีงเป็นเอกฉนัทใ์ห ้ แต่งตัง้ 
นางสาวโสรยา ตนิตะสวุรรณ์  (ผูส้อบบญัชใีบอนุญาตเลขที ่8658) และ/หรอืนางสาวสลุลติ อาดสว่าง (ผูส้อบ
บญัชใีบอนุญาตเลขที ่7517)และ/หรอืนางสาวนนัทน์ภสั วรรณสมบรูณ์ (ผูส้อบบญัชใีบอนุญาตเลขที ่7793)
และ/หรอืนายพรีะเดช พงษ์เสถยีรศกัดิ ์(ผูส้อบบญัชใีบอนุญาตเลขที ่4752)นายพจน์ อศัวสนัตชิยั (ผูส้อบ
บญัชใีบอนุญาตเลขที ่4891) แห่งบรษิทั สอบบญัชธีรรมนติ ิจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัรอบปี
บญัชทีีจ่ะสิน้สดุลงในวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และก าหนดค่าสอบบญัชเีป็นเงนิ 1,000,000 บาท 

 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จ านวน 1,000 ล้านบาท 
 เลขานุการฯเสนอ พจิารณาอนุมตักิารเพิม่วงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 1,000 ลา้นบาท  โดย
เพิม่จาก 2,200 ลา้นบาท เป็น 3,200 ลา้นบาท ทัง้นี้มลูค่ารวมของหุน้กู ้(ตามมลูค่าทีต่ราไว)้ ทีอ่อกใหมใ่นคราวใดคราว
หนึ่ง เมื่อนบัรวมกบัมลูค่ารวมของหุน้กูบ้รษิทัฯ (ตามมลูค่าทีต่ราไว)้ ทีย่งัมไิดไ้ถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะทีอ่อกหุน้กูใ้หมใ่น
คราวนัน้ๆ จะตอ้งมจี านวนไม่เกนิ 3,200 ลา้นบาท และคณะกรรมการบรหิาร เป็นผูม้อี านาจในการด าเนินการเกีย่วขอ้ง
การออกและเสนอขายหุน้กู ้

   เลขานุการฯ สอบถามทปีระชมุว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 
   ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิ 
   ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
   เลขานุการฯ ประกาศผลการนบัคะแนน 

มต ิ ทีป่ระชมุไดร้่วมกนัพจิารณา และมมีตโิดยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสยีงเหน็ด้วยทัง้หมด 
206,029,203  เสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 82.41  จงึถอืไดว้่าทีป่ระชุมมมีตดิว้ยเสยีงเป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารเพิม่วงเงนิการออก
และเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 1,000 ลา้นบาท  เพิม่จาก 2,200 ลา้นบาท เป็น 3,200 ลา้นบาท 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
               ประธานฯ สอบถามทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใหท้ีป่ระชุมพจิารณาหรอืไม่ ซึง่ไมม่ผีูใ้ด 
เสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบยีบวาระ และไดส้อบถามทีป่ระชมุว่ามขีอ้สงสยั หรอืตอ้งการซกัถามประการใดเพิม่เตมิหรอืไม่ 
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ผูถ้อืหุน้   ขอสอบถามว่า ปีนี้สถานการณ์รถมอืสองจะเป็นอย่างไรและบรษิทัมแีนวทางในการบรหิารรถมอืสองทีค่รบ
สญัญาเช่าอย่างไรบา้ง 

ประธานฯ ส าหรบัเรื่องนี้ผมขอใหคุ้ณพชิติ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูต้อบแทนครบั 
กรรมการผูจ้ดัการ ปีนี้คาดว่าตลาดรถมอืสองน่าจะหดตวัประมาณ 40-50% หลงัรฐับาลมปีระกาศ ผมไดม้โีอกาสไปที่

ลานประมลู เตน็ทห์ลายๆทีพ่ดูตรงกนัว่าปีนี้คงไม่ไดซ้ือ้รถเขา้แน่นอน สว่นการบรหิารรถมอืสองทีค่รบสญัญา
บรษิทัเองไดว้างแนวทางไปในการขายออนไลน์เพิม่ขึน้ เดมิบรษิทัใชF้acebook โพสอย่างเดยีว ต่อไปจะใช้
แพลทฟอรม์อื่นๆเพื่อใหเ้ขา้ถงึตวัลกูคา้มากขึน้เพราะปรากฏว่า ปจัจบุนั ลกูคา้วอลคอ์นิน้อยลง ซึง่ขอ้ดขีอง
บรษิทัคอืความพรอ้มขององคก์ร ทมีขายทีใ่หค้วามรว่มมอื มุง่มัน่ เชื่อว่าจะท าไดด้กีว่าตลาดโดยรวม 

ผูถ้อืหุน้  ภายหลงัสถานการณ์Covid-19 บรรเทาลงทางบรษิทัคดิว่าธุรกจิรถเช่าจะเป็นไปในทศิทางใดและไดเ้ตรยีม
แผนด าเนินการไวอ้ย่างไรบา้ง 

กรรมการผูจ้ดัการ ธุรกจิกจิรถเช่าบางสว่นน่าจะหดตวัลง แต่ขอ้ดขีองธุรกจินี้คอืเมื่อใดทีเ่ศรษฐกจิไม่ด ีคนจะซือ้รถ
เปลีย่นใจจะหนัมาเช่ารถแทน แต่ในแง่การบรกิาร ทัว่ๆไปอาจจะเหน็ว่าภาวะนี้การบรกิารคงน้อยลง แต่
ทมีงานบรษิทัเองตอ้งเหนื่อยมากขึน้ เพราะเราใหพ้นกังานของเราไปบรกิารพ่นน ้ายาฆา่เชือ้แก่รถเช่ารวมถงึ
รถใชง้านสว่นอื่นๆของลกูคา้ดว้ยเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูค้า ไม่ว่าจะเป็นลกูคา้ปจัจุบนั ลกูคา้เดมิ 
และทีก่ าลงัจะเป็นลกูคา้ ในชว่ง และถอืโอกาสท าความเขา้ใจกบัลกูคา้กรณีลกูคา้ขอลดค่าเช่าลง 20-30% อาจ
เป็นขยายระยะเวลาเช่า ขณะเดยีวกนัการน าเสนอการขายคงตอ้งปรบัเปลีย่นตามภาวะตลาด เชน่ อายุสญัญา
เช่าน้อยลง ลดขนาดของรถลงบรษิทัอาจจะน าเสนอรถทีค่รบสญัญาเช่าเสรมิ ผูใ้ชเ้ดมิอาจจะหดตวัลง แต่
ขณะเดยีวกนักจ็ะมลีกูคา้รายใหม่ๆเขา้มาดว้ย 

ผูถ้อืหุน้  ผลกระทบจากเหตุการณ์Covid-19 ทีอ่าจสง่ผลต่อผลประกอบการ บรษิทัไดเ้ตรยีมแนวทางแกไ้ขปญัหา
อย่างไรบา้ง 

กรรมการผูจ้ดัการ  มหีลายแนวทางครบั อนัดบัแรกเลย พอธนาคารแห่งประเทศไทยมปีระกาศขอพกัช าระหนี้ ลกูคา้ก็
จะสอบถามเขา้มา พกัช าระหนี้ซกั 3 เดอืนไดห้รอืไม่ บรษิทัจงึตอ้งท างานใกลช้ดิกบัลกูคา้ ชีแ้จง ท าแผนงาน
เจรจากนั เพื่อจะไดไ้มต่อ้งคนืรถ  อนัดบัสอง ลดค่าใชจ้่ายในทุกสว่น เพิม่รายไดใ้หม่ แมแ้ต่ค่าเช่าระยะสัน้ท า
โปรอย่างไรใหถู้กใจและเช่าไดง้า่ยขึน้ 

ประธานฯ โดยสรุปในภาวการณ์เช่นนี้ บรษิทัมนีโยบายทีค่อนเซอรเ์วทฟีอยู่แลว้ ไมว่่าจะเป็น การแขง่ขนัราคารถยนต ์
การหกัค่าเสือ่ม รวมถงึสภาพคล่องต่างๆ หุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนด เงนิทีเ่ตรยีมไวใ้นการซือ้รถต่างๆ เครดติไลน์
ต่างๆ ภาวะการณ์แขง่ขนัในช่วงนี้ บรษิทัเชื่อมัน่ว่ามศีกัยภาพทีส่งูพอ ไม่ว่า จะเป็นการบรหิารตน้ทุน การ
รกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ และจะรกัษาความมัน่คงของบรษิทัไดเ้ป็นอย่างดใีนภาวะการณ์ปจัจุบนั 

 
ไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นๆ ใหพ้จิารณาอกี ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชมุและกล่าวปิดประชุม 

 
เลกิประชุมเวลา 15.30 น.    

 
  


