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ที่ ACG 00/210011 
วนัที่ 19 มีนาคม 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2563 

2. รายงานประจ าปี 2563 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งประกอบดว้ยรายงานผลการด าเนินงานของ
บรษิัทในรอบปี 2563 และส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (งบดลุและ
งบก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
รบัอนญุาตแลว้ 

3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

4. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานที่ตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

5. ขอ้บังคับของบริษัทส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และการออก
เสียงลงคะแนน 

6. รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุน้สามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

7. แผนที่แสดงสถานที่จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

9. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2563 

ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหจ้ดัประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง ไพรซ ์รูม ชัน้ 2 โรงแรมไอบิส สไตล ์กรุงเทพฯ 
รชัดา เลขที่ 212 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ
การประชมุดงัต่อไปนี ้
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วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2563 แลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดโดยมีส  าเนา
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 1 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดม้ีการบันทึกรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2563 ไวอ้ย่างถกูตอ้ง จึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 รบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563  

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัเตรียมขอ้มลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของ
บริษัทส าหรบัรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 โดยไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 2 ทัง้นี ้เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบและเห็นภาพรวม
ของผลการด าเนินงานของบรษิัทโดยสรุป 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564
พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2563 

หมำยเหตุ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไมต่อ้งมีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่3 พิจำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงนิ และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก ำไร
ขำดทุน) ของบริษัท ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับอนุญำตแล้ว และรับทรำบรำยงำนของผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัทซึ่งก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัทตอ้งจดัใหม้ี
การท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ (งบดลุและงบก าไรขาดทุน) ณ วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ คือ บรษิัท เคพีเอ็มจี 
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ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถกูตอ้ง รวมทัง้
ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ไดแ้สดงไวใ้น
รายงานประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท_คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ
ก าไรขาดทุน) ของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุาตแลว้ และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่4 พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปันผล
ให้แกผู้่ถือหุ้นของบริษัทประจ ำปี 2563 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษิัท ก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็น
ทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี ) 
จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

 นอกจากนี ้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดใหจ้่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 
ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตของบรษิัทดว้ย 

ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของบรษิัทส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิ
เป็นเงินจ านวน 84,777,187 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าควร
เสนอใหบ้รษิัทจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

1. จดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 4,250,000 บาท โดยคิดเป็น
รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีของบรษิัท และ 
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2. จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ ณ วันก าหนดรายชื่อ  
ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 27 เมษายน 2564 โดย
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุน้ละ 0.04 บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 28.31 
ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะบรษิัทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 (อตัราการ
จ่ายเงินปันผลคิดเป็นรอ้ยละ 68.24 ของงบการเงินรวม) รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 
24,000,000 บาท และการจ่ายเงนิปันผลจะด าเนินการภายในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2564  

โดยการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบรษิัท โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ สภาพคลอ่ง 
ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตของบรษิัทดว้ย อย่างไรก็ตามสิทธิในการรบั
เงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือ
หุน้ประจ าปี 2564 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิน
ปันผลตามที่เสนอ 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่5 พิจำรณำและอนุมัติกำรเลือกต้ังกรรมกำรเข้ำใหม่แทนกรรมกำรที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง 
ตำมวำระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ใหก้รรมการ
จ านวนไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการบรษิัทพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบั
ส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผูพ้น้จากต าแหน่งมีสิทธิไดร้บัเลือกตัง้ใหม่อีกได ้ส  าหรบักรรมการที่
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

(1) นายพานิช พงศพ์ิโรดม   กรรมการอิสระ 

(2) นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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(3) หม่อมหลวงวินยั เกษมศรี   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและ
กลั่นกรองคณุสมบตัิ ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
ทัง้ 3 ท่านแลว้ มีความเห็นว่าเป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นธุรกิจ
ของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถว้นตามกฎหมาย ทัง้นี ้ส  าหรบัการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้
พิจารณาแลว้ว่าบคุคลที่จะเสนอชื่อนัน้สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที่เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 

ทัง้นี ้รายนามและประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อให้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 3 

อนึ่ง บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ส  าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่  25 
ธันวาคม 2563 ถึง วนัที่ 31 มกราคม 2564 ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทจดทะเบียน 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ใหก้รรมการที่ไดร้บัการเลือกตัง้ในวาระนี ้ไดร้บั
ค่าตอบแทนในอตัราที่ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้จะอนมุตัิในวาระที่ 6 ในการประชมุคราวนี ้

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่6 พิจำรณำและอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทส ำหรับปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2564 โดยในการพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาดว้ยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการขยายตวัของธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบรษิัท รวมทัง้ขอบเขตหนา้ที่และความ
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รับผิดชอบของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัท (ตาม
ค าแนะน าและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอใหท้ี่
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุด
ย่อยส าหรบัปี 2564 ในอัตราเดิมที่ไดอ้นุมัติไวแ้ลว้ในการประชุมสามัญถือหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อ
วนัที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รำยกำร 

ปี 2564  
(ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 (ปีทีผ่่ำนมำ) 

วงเงนิทีข่ออนุมัติ วงเงนิทีไ่ด้รับ
อนุมัติ 

จ่ำยจริง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 5,000,000 5,000,000 980,000 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร และ 
กรรมกำรชุดย่อย (บำท) 

ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 (ปีทีผ่่ำนมำ) 
เบีย้ประชุม/ คร้ัง/ท่ำน เบีย้ประชุม/ คร้ัง/ท่ำน 

1. คณะกรรมการบรษิัท 
• ประธานกรรมการ 
• กรรมการ 

25,000 
20,000 

25,000 
20,000 

2. คณะกรรมการชดุย่อย  
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
• ประธานกรรมการ 
• กรรมการ 

25,000 
20,000 

25,000 
20,000 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
• ประธานกรรมการ 
• กรรมการ 

25,000 
20,000 

25,000 
20,000 

2.3 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง* 
• ประธานกรรมการ 
• กรรมการ 

25,000 
20,000 

- 
- 

3. โบนสักรรมการ พิจารณาจากผลประกอบการ
ระหว่างปีเป็นเกณฑ ์ - 
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หมำยเหตุ: *คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทตามมติที่
ประชมุของคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2564 วนัที่ 22 กมุภาพนัธ ์2564 

ค่าตอบแทนข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-
Executive Director) ที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทเท่านัน้ และค่าเบีย้ประชุมขา้งตน้ไม่มี
เปลี่ยนแปลงจากค่าเบีย้ประชมุในปี 2563 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าว
ขา้งตน้  

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วำระที ่7 พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ส ำหรับปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บังคับของบริษัท ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบรษิัททกุปี 

คณะกรรมการบริษัท (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ไดค้ัดเลือก 
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้บคุคลดงัต่อไปนี ้

1. นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8829 แห่งบรษิัท เคพีเอ็ม
จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบ
การเงินของบรษิัท ส  าหรบัปี 2558 - 2563) หรือ 

2. นายไวโรจน ์จินดามณีพิทกัษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  356 5  แห่ งบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (ไม่เคยเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท) หรือ 
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3. นายบญุญฤทธิ์ ถนอมเจรญิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7900  แห่ งบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (ไม่เคยเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท) 

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบและรบัรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

ทัง้นี ้ผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่ไดเ้ป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้งหรือผูด้  ารงต าแหน่ง
หนา้ที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทัง้ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกับบรษิัท บริษัทย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตดังรายนาม
ขา้งตน้ไม่มีผูส้อบบญัชีคนใดที่ปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีของบรษิัทมาแลว้เกินกว่าระยะเวลา 7 ปี
ตามหลกัเกณฑแ์ละประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิัท (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอ
ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมเป็นจ านวน 3,110,000 บาท 
(ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบัญชี
ประจ าปี 2564 ของบรษิัทย่อยของบรษิัทดว้ย)  

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเมื่อเปรียบเทียบกนัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 เป็นไปดงันี ้
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ตำรำงเปรียบเทยีบค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญช ี

รอบปีบัญชี 2564  
(ปีทีเ่สนอ) (บำท) รอบปีบัญชี 2563 (บำท) 

 

เพิ่มขึน้ (บำท) 

ค่ำสอบ
บัญชี 

ค่ำบริกำร
อื่นๆ 

ค่ำสอบ
บัญชี 

ค่ำบริกำร
อื่นๆ 

ค่ำสอบ
บัญชี 

ค่ำบริกำร
อื่นๆ 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

1,185,000 - 1,185,000 - - - 

บริษัท  ฮอนด้ามะ ลิวัลย์ 
จ ากดั (บรษิัทย่อย) 

1,675,000 - 1,675,000 - - - 

บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี 
จ ากดั (บรษิัทย่อย) 

250,000 - 60,000 - 190,000 - 

รวม 3,110,000 - 2,920,000 - 190,000 - 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแลว้เห็น
ว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัดและผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทุกรายเป็นผูมี้คุณสมบัติ
ครบถว้น มีความเป็นอิสระ และปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดี อีกทัง้ค่าสอบบญัชีมีอตัราเหมาะสมเมื่อ
พิจารณาประกอบกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบในงานการสอบบญัชีของบริษัท จึงเห็นสมควร
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีส  าหรบัปี 2564 ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 อนุมัติการแต่งตัง้นายณัฐ
พงศ ์ตันติจัตตานนท์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 8829 หรือนายไวโรจน ์จินดามณีพิทักษ์ ผูส้อบ
บัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3565 หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 7900 
แห่งบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทส าหรบัปี 2564 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ของบรษิัท เป็นเงินจ านวน 3,110,000 บาท 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
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วำระที ่8 พิจำรณำรับทรำบกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีการจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท ออโตคลิก
บายเอซีจี จ  ากัด (“ออโตคลิก”) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยออโตคลิกประกอบธุรกิจจ าหน่าย
อะไหล่รถยนตแ์ละใหบ้ริการซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนตท์ุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน  อย่างไรก็ตาม 
บริษัทขอเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบถึงความคืบหนา้ของการเปิดด าเนินการส าหรบั
สาขาในล าดบัที่ 1 ของออโตคลิก ภายใตช้ื่อ บรษิัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ  ากดั สาขาเทพกระษัตรี ซึ่ง
จดัตัง้อยู่ในจงัหวดัภเูก็ต โดยไดเ้ปิดด าเนินการแลว้เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2564 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรับทราบการด าเนินงานของ
บรษิัทย่อยแห่งใหม่ของบรษิัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณา
รบัทราบการด าเนินงานของบรษิัทย่อยแห่งใหม่ของบรษิัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ 

หมำยเหตุ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่9 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรจะเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้ซึ่ง
ประสงคจ์ะเสนอเรื่องอ่ืนที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญ
ประชมุไดโ้ดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมลว่งหนา้ ส  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 
ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุ 

บริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซต์
ของบริษัท www.autocorpgroup.com ดว้ยแลว้ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบริษัท เขา้ร่วมประชุมตามวัน 
เวลา และสถานที่ดงักล่าวขา้งตน้ โดยขอใหเ้ตรียมหลกัฐานที่ตอ้งใชเ้พื่อการประชุมผูถื้อหุน้ดงัมีรายละเอียด
ตามค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานที่ตอ้งน ามาแสดงในวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษัิท
ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 5 และเพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีที่  
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ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
ของบริษัท เขา้ประชุมและลงมติแทน ผูถื้อหุน้สามารถเลือกมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมี
รายนามและประวตัิปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 6 โดยผูถื้อหุน้โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อใน
หนงัสือมอบฉันทะที่ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 8 และส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว พร้อมปิดอำกร
แสตมป์จ ำนวน 20 บำท พรอ้มดว้ยเอกสารประกอบ ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมในวัน
ประชุม ณ จุดรบัลงทะเบียน หรือส่งทางไปรษณียม์ายงัเลขานกุารบรษิัทของบรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวลัย ์ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 และ
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารใหก้ับบริษัทภายในวันที่ 12 
เมษายน 2564 

ในกรณีการมอบฉันทะใหค้สัโตเดียนเป็นผูร้บัฝากและดแูลหลกัทรพัย ์(Custodian) เขา้ร่วมประชุม
แทนผู้ถือหุน้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซตข์องบรษิัทที่ www.autocorpgroup.com 

ทั้งนี ้ตามที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไดห้ารือรว่มกัน บริษัทขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้โปรดมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระเขา้รว่มประชมุแทน เพื่อปอ้งกนัและบรรเทาสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) และเพื่อสขุภาพอนามยัของท่านผูถื้อหุน้ และผูถื้อหุน้สามารถสง่ค าถามและขอ้เสนอแนะ
ลว่งหนา้ใหก้บับรษิัทตามที่อยู่ขา้งตน้ภายในวนัที่ 5 เมษายน 2564 

อนึ่ง คณะกรรมการของบรษิัทก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัที่ 10 มีนาคม 2564  

บริษัทขอแจง้ว่าท่านผู้ถือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 
9.00 น. ของวนัประชมุ ณ หอ้ง ไพรซ ์รูม ชัน้ 2 โรงแรมไอบิส สไตล ์กรุงเทพฯ รชัดา เลขที่ 212 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งบริษัทไดจ้ัดเตรียมแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 7 
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อนึ่ง บริษัทไดจ้ัดท ารายงานประจ าปี 2563 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท ส  าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) ปรากฏตามส่ิงที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2 และไดจ้ดัเตรียมวิธีการใช้
รหสัคิวอาร ์(QR Code) ส  าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 9 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

(นายพานิช พงศพ์ิโรดม) 
ประธานกรรมการ 

โดยมติที่ประชมุคณะกรรมการ 

 


