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ที่ ACG 00/220014 
วนัที่ 21 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัที่ 19 เมษายน 2564 

2. รายงานประจ าปี 2564 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งประกอบดว้ยรายงานผลการด าเนินงานของ
บรษิัทในรอบปี 2564 และส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (งบดลุและ
งบก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
รบัอนญุาตแลว้ 

3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

4. สรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ออโตคอรป์  
โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่  1 (ESOP Warrant-1) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อย  

5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 

6. ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) และการมอบฉนัทะ 

7. ขอ้บังคับของบริษัทส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และการออก
เสียงลงคะแนน 

8. รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุน้สามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

9. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

10. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 

วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่  19 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดโดยมีส  าเนา
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 1 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดม้ีการบันทึกรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2564 ไวอ้ย่างถูกตอ้ง จึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564 และพิจำรณำอนุมัติงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก ำไรขำดทุน) ของบริษัท ส ำหรับปี
บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำต
แล้วและรับทรำบรำยงำนของผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด”) มาตรา 112 และขอ้บงัคบั
ของบรษิัทขอ้ 39 ซึ่งก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหม้ีการท างบแสดงฐานะการเงิน และงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (งบดลุและงบก าไรขาดทนุ) ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัทแลว้ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัเตรียมขอ้มลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทส าหรบัรอบปี 2564 
ที่ผ่านมา ซึ่งไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง รวมทั้งไดร้ับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 
2564 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ
ก าไรขาดทุน) ของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัอนุญาตของบริษัทแลว้ รวมถึงพิจารณารบัทราบรายงานผลการ
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ที่ ACG 00/220014 
วนัที่ 21 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัที่ 19 เมษายน 2564 

2. รายงานประจ าปี 2564 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งประกอบดว้ยรายงานผลการด าเนินงานของ
บรษิัทในรอบปี 2564 และส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (งบดลุและ
งบก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
รบัอนญุาตแลว้ 

3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

4. สรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ออโตคอรป์  
โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่  1 (ESOP Warrant-1) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อย  

5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 

6. ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) และการมอบฉนัทะ 

7. ขอ้บังคับของบริษัทส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และการออก
เสียงลงคะแนน 

8. รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุน้สามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

9. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

10. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 

วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่  19 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดโดยมีส  าเนา
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 1 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดม้ีการบันทึกรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2564 ไวอ้ย่างถูกตอ้ง จึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564 และพิจำรณำอนุมัติงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก ำไรขำดทุน) ของบริษัท ส ำหรับปี
บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำต
แล้วและรับทรำบรำยงำนของผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด”) มาตรา 112 และขอ้บงัคบั
ของบรษิัทขอ้ 39 ซึ่งก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหม้ีการท างบแสดงฐานะการเงิน และงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (งบดลุและงบก าไรขาดทนุ) ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัทแลว้ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัเตรียมขอ้มลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทส าหรบัรอบปี 2564 
ที่ผ่านมา ซึ่งไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง รวมทั้งไดร้ับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 
2564 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ
ก าไรขาดทุน) ของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัอนุญาตของบริษัทแลว้ รวมถึงพิจารณารบัทราบรายงานผลการ
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ที่ ACG 00/220014 
วนัที่ 21 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัที่ 19 เมษายน 2564 

2. รายงานประจ าปี 2564 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งประกอบดว้ยรายงานผลการด าเนินงานของ
บรษิัทในรอบปี 2564 และส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (งบดลุและ
งบก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
รบัอนญุาตแลว้ 

3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

4. สรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ออโตคอรป์  
โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่  1 (ESOP Warrant-1) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อย  

5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 

6. ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) และการมอบฉนัทะ 

7. ขอ้บังคับของบริษัทส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และการออก
เสียงลงคะแนน 

8. รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุน้สามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

9. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

10. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 

วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่  19 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดโดยมีส าเนา
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 1 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดม้ีการบันทึกรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2564 ไวอ้ย่างถูกตอ้ง จึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564 และพิจำรณำอนุมัติงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก ำไรขำดทุน) ของบริษัท ส ำหรับปี
บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำต
แล้วและรับทรำบรำยงำนของผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด”) มาตรา 112 และขอ้บงัคบั
ของบรษิัทขอ้ 39 ซึ่งก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหม้ีการท างบแสดงฐานะการเงิน และงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (งบดลุและงบก าไรขาดทนุ) ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัทแลว้ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัเตรียมขอ้มลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทส าหรบัรอบปี 2564 
ที่ผ่านมา ซึ่งไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง รวมทั้งไดร้ับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 
2564 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ
ก าไรขาดทุน) ของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัอนุญาตของบริษัทแลว้ รวมถึงพิจารณารบัทราบรายงานผลการ
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ที่ ACG 00/220014 
วนัที่ 21 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัที่ 19 เมษายน 2564 

2. รายงานประจ าปี 2564 (รูปแบบ QR Code) ซึ่งประกอบดว้ยรายงานผลการด าเนินงานของ
บรษิัทในรอบปี 2564 และส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (งบดลุและ
งบก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
รบัอนญุาตแลว้ 

3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

4. สรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ออโตคอรป์  
โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่  1 (ESOP Warrant-1) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อย  

5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 

6. ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) และการมอบฉนัทะ 

7. ขอ้บังคับของบริษัทส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และการออก
เสียงลงคะแนน 

8. รายนามและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุน้สามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

9. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

10. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 

วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่  19 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดโดยมีส าเนา
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 1 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดม้ีการบันทึกรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2564 ไวอ้ย่างถูกตอ้ง จึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564 และพิจำรณำอนุมัติงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก ำไรขำดทุน) ของบริษัท ส ำหรับปี
บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำต
แล้วและรับทรำบรำยงำนของผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด”) มาตรา 112 และขอ้บงัคบั
ของบรษิัทขอ้ 39 ซึ่งก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหม้ีการท างบแสดงฐานะการเงิน และงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (งบดลุและงบก าไรขาดทนุ) ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัทแลว้ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัเตรียมขอ้มลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทส าหรบัรอบปี 2564 
ที่ผ่านมา ซึ่งไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง รวมทั้งไดร้ับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 
2564 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ
ก าไรขาดทุน) ของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัอนุญาตของบริษัทแลว้ รวมถึงพิจารณารบัทราบรายงานผลการ
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ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่3 พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปันผล
ให้แกผู่้ถือหุ้นของบริษัทประจ ำปี 2564 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของ
บรษิัทขอ้ 44 ก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

 นอกจากนี ้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดใหจ้่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 
ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและทุนส ารองตามกฎหมาย รวมถึงส  ารองอื่น ๆ (ถา้มี)
ส  าหรบังบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับแผนการลงทนุ สภาพคล่อง 
ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคตของบรษิัทดว้ย 

ทั้งนี ้ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีก าไร
สะสมเป็นจ านวนเงิน 183,334,163 บาท และก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 2,206,168 บาท (ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตแลว้) รวมเป็นเงินจ านวน 185,540,331 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าควร
เสนอใหบ้รษิัทจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

1. จดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 120,000 บาท โดยคิดเป็น
รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีของบรษิัท และ 

2. จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ ณ วันก าหนดรายชื่อ  
ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดย
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิและก าไรสะสมของบริษัทในอตัราหุน้ละ 0.0133 บาท ซึ่งคิด
เป็นรอ้ยละ 361.99 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 8,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจะ
ด าเนินการภายในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2565 

 

โดยการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบรษิัท โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ สภาพคลอ่ง 
ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทดว้ย อย่างไรก็ตามสิทธิในการ
รบัเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ  
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่าย 
เงินปันผลตามที่เสนอ 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่4 พิจำรณำและอนุมัติกำรเลือกต้ังกรรมกำรเข้ำใหม่แทนกรรมกำรที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง 
ตำมวำระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 70 และ 71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 15 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ใหก้รรมการจ านวนหนึ่ง
ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการบริษัทพน้จากต าแหน่งตามวาระ ถา้จ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
และกรรมการผู้พ้นจากต าแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ ส  าหรับกรรมการที่ตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

(1) นางหทยัรตัน ์รงัคกลูนวุฒัน ์   กรรมการ 
(2) นางสกุใส โภคทรพัย ์   กรรมการ 
(3) นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ  กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาและ
กลั่นกรองคณุสมบตัิ ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
ทัง้ 3 ท่านแลว้ มีความเห็นว่าเป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นธุรกิจ
ของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถว้นตามกฎหมาย ทัง้นี ้ส  าหรบัการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้
พิจารณาแลว้ว่าบคุคลที่จะเสนอชื่อนัน้สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
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ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทัง้ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่3 พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปันผล
ให้แกผู่้ถือหุ้นของบริษัทประจ ำปี 2564 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของ
บรษิัทขอ้ 44 ก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

 นอกจากนี ้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดใหจ้่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 
ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและทุนส ารองตามกฎหมาย รวมถึงส  ารองอื่น ๆ (ถา้มี)
ส  าหรบังบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับแผนการลงทนุ สภาพคล่อง 
ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคตของบรษิัทดว้ย 

ทั้งนี ้ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีก าไร
สะสมเป็นจ านวนเงิน 183,334,163 บาท และก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 2,206,168 บาท (ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตแลว้) รวมเป็นเงินจ านวน 185,540,331 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าควร
เสนอใหบ้รษิัทจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

1. จดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 120,000 บาท โดยคิดเป็น
รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีของบรษิัท และ 

2. จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ ณ วันก าหนดรายชื่อ  
ผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดย
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิและก าไรสะสมของบริษัทในอตัราหุน้ละ 0.0133 บาท ซึ่งคิด
เป็นรอ้ยละ 361.99 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 8,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลจะ
ด าเนินการภายในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2565 

 

โดยการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบรษิัท โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ สภาพคลอ่ง 
ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทดว้ย อย่างไรก็ตามสิทธิในการ
รบัเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ  
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่าย 
เงินปันผลตามที่เสนอ 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่4 พิจำรณำและอนุมัติกำรเลือกต้ังกรรมกำรเข้ำใหม่แทนกรรมกำรที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง 
ตำมวำระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 70 และ 71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 15 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ใหก้รรมการจ านวนหนึ่ง
ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการบริษัทพน้จากต าแหน่งตามวาระ ถา้จ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
และกรรมการผู้พ้นจากต าแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ ส  าหรับกรรมการที่ตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

(1) นางหทยัรตัน ์รงัคกลูนวุฒัน ์   กรรมการ 
(2) นางสกุใส โภคทรพัย ์   กรรมการ 
(3) นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ  กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาและ
กลั่นกรองคณุสมบตัิ ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
ทัง้ 3 ท่านแลว้ มีความเห็นว่าเป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นธุรกิจ
ของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถว้นตามกฎหมาย ทัง้นี ้ส  าหรบัการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้
พิจารณาแลว้ว่าบคุคลที่จะเสนอชื่อนัน้สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
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โดยการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2564 เป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ สภาพคลอ่ง 

ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคตของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตามสิทธิในการ

รับเงินปันผลดงักล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่าย 

เงินปันผลตามท่ีเสนอ 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ ต้องพ้นจากตําแหน่ง 

ตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 70 และ 71 และ

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 15 กําหนดว่าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ให้กรรมการจํานวนหนึ่ง

ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการบริษัทพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ถ้าจํานวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

และกรรมการผู้ พ้นจากตําแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตัง้ใหม่อีกได้ สําหรับกรรมการท่ีต้องออกจาก

ตําแหน่งตามวาระในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 มีจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 

(1) นางหทยัรัตน์ รังคกลูนวุฒัน์   กรรมการ 

(2) นางสกุใส โภคทรัพย์   กรรมการ 

(3) นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ  กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและ

กลัน่กรองคณุสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญของกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ

ทัง้ 3 ท่านแล้ว มีความเห็นว่าเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ

ของบริษัท และท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ ท่ีมี

คณุสมบติัครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอช่ือกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ

ทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 
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ทัง้นี ้รายนามและประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้

กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันท่ี 20 

ธันวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2565 ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 

ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2565 พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ให้กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระท่ีได้รับการ

เลือกตัง้ในวาระนี ้ได้รับค่าตอบแทนในอตัราท่ีท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นจะอนุมติัในวาระท่ี 5 ในการ

ประชมุคราวนี ้

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 90 และข้อบงัคบัของ

บริษัทข้อ 16 กําหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงิน

รางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชดุ

ย่อยสําหรับปี 2565 โดยในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขยายตวัของธุรกิจและการเติบโตทาง

ผลกําไรของบริษัท รวมทัง้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและกรรมการชุด

ย่อยแต่ละคณะ คณะกรรมการบริษัท (ตามคําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 พิจารณาอนุมติั

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยสําหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดงันี ้  
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ที่เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 

ทัง้นี ้รายนามและประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อให้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 3 

อนึ่ง บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ส  าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่  20 
ธันวาคม 2564 ถึง วนัที่ 31 มกราคม 2565 ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทจดทะเบียน 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ใหก้รรมการที่เป็นกรรมการอิสระที่ไดร้บัการ
เลือกตัง้ในวาระนี ้ไดร้บัค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้จะอนุมัติในวาระที่ 5 ในการ
ประชมุคราวนี ้

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่5 พิจำรณำและอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทส ำหรับปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของ
บรษิัทขอ้ 16 ก าหนดว่า กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรูปของเงนิ
รางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ทัง้น้ี  คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการ
ชุดย่อยส าหรบัปี 2565 โดยในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการขยายตวัของธุรกิจและการเติบโตทาง
ผลก าไรของบริษัท รวมทัง้ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการบริษัทและกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท (ตามค าแนะน าและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณา
อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อยส าหรบัปี 2565 ตามรายละเอียดดงันี ้  

 

รำยกำร 

ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 (ปีทีผ่่ำนมำ) 

วงเงนิทีข่ออนุมัติ วงเงนิทีไ่ด้รับ
อนุมัติ 

จ่ำยจริง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 5,000,000 5,000,000 830,000 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร และ 
กรรมกำรชุดย่อย (บำท) 

ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 (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 

25,000 
20,000 

2.4 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดี* 
• ประธานกรรมการ 
• กรรมการ 

25,000 
20,000 

- 
- 

3. โบนสักรรมการ พิจารณาจาก 
ผลประกอบการ 

ระหว่างปีเป็นเกณฑ ์

พิจารณาจาก 
ผลประกอบการ 

ระหว่างปีเป็นเกณฑ ์
4. เงินเดือนกรรมการต่อท่าน 
   1. นายพานิช พงศพ์ิโรดม 
   2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 

 
30,000 
30,000 

 
- 
- 
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ทัง้นี ้รายนามและประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้

กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันท่ี 20 

ธันวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2565 ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 

ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2565 พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ให้กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระท่ีได้รับการ

เลือกตัง้ในวาระนี ้ได้รับค่าตอบแทนในอตัราท่ีท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นจะอนุมติัในวาระท่ี 5 ในการ

ประชมุคราวนี ้

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 90 และข้อบงัคบัของ

บริษัทข้อ 16 กําหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงิน

รางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชดุ

ย่อยสําหรับปี 2565 โดยในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขยายตวัของธุรกิจและการเติบโตทาง

ผลกําไรของบริษัท รวมทัง้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและกรรมการชุด

ย่อยแต่ละคณะ คณะกรรมการบริษัท (ตามคําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 พิจารณาอนุมติั

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยสําหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดงันี ้  
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ที่เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 

ทัง้นี ้รายนามและประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อให้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 3 

อนึ่ง บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ส  าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่  20 
ธันวาคม 2564 ถึง วนัที่ 31 มกราคม 2565 ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทจดทะเบียน 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ใหก้รรมการที่เป็นกรรมการอิสระที่ไดร้บัการ
เลือกตัง้ในวาระนี ้ไดร้บัค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้จะอนุมัติในวาระที่ 5 ในการ
ประชมุคราวนี ้

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่5 พิจำรณำและอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทส ำหรับปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของ
บรษิัทขอ้ 16 ก าหนดว่า กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรูปของเงนิ
รางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ทัง้น้ี  คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการ
ชุดย่อยส าหรบัปี 2565 โดยในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการขยายตวัของธุรกิจและการเติบโตทาง
ผลก าไรของบริษัท รวมทัง้ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการบริษัทและกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท (ตามค าแนะน าและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณา
อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อยส าหรบัปี 2565 ตามรายละเอียดดงันี ้  

 

รำยกำร 

ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 (ปีทีผ่่ำนมำ) 

วงเงนิทีข่ออนุมัติ วงเงนิทีไ่ด้รับ
อนุมัติ 

จ่ำยจริง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 5,000,000 5,000,000 830,000 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร และ 
กรรมกำรชุดย่อย (บำท) 

ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 (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 

25,000 
20,000 

2.4 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดี* 
• ประธานกรรมการ 
• กรรมการ 

25,000 
20,000 

- 
- 

3. โบนสักรรมการ พิจารณาจาก 
ผลประกอบการ 

ระหว่างปีเป็นเกณฑ ์

พิจารณาจาก 
ผลประกอบการ 

ระหว่างปีเป็นเกณฑ ์
4. เงินเดือนกรรมการต่อท่าน 
   1. นายพานิช พงศพ์ิโรดม 
   2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 

 
30,000 
30,000 

 
- 
- 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำร และ 
กรรมกำรชุดย่อย (บำท) 

ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 (ปีทีผ่่ำนมำ) 
เบีย้ประชุม/ คร้ัง/ท่ำน เบีย้ประชุม/ คร้ัง/ท่ำน 

   3. หม่อมหลวงวินยั เกษมศรี 
   4. ผศ.ดร.ศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม 

10,000 
10,000 

- 
- 

5. อ่ืน ๆ ไม่เกินวงเงินที่ขออนมุตัิ - 

หมำยเหตุ: *คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทตามมติที่
ประชมุของคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 4/2564 วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนขา้งตน้จะจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร (Non-
Executive Director) ที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบรษิัทเท่านัน้  

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าว
ขา้งตน้  

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วำระที ่6 พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ส ำหรับปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 และข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 41 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบรษิัททกุปี โดยจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

คณะกรรมการบริษัท (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ไดค้ัดเลือก 
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้บคุคลดงัต่อไปนี ้

1. นายบญุญฤทธิ์ ถนอมเจรญิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7900  แห่ งบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (เป็นผูล้งลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบรษิัท ส  าหรบัปี 2564) หรือ 

 

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

3. นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8829 แห่งบรษิัท เคพีเอ็ม
จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบ
การเงินของบรษิัท ตัง้แต่ปี 2558 - 2563)  

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบและรบัรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 

ทัง้นี ้ผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่ไดเ้ป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้งหรือผูด้  ารงต าแหน่ง
หนา้ที่ใด ๆ  ของบริษัทหรือบรษิัทย่อย รวมทัง้ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกบับรษิัท บริษัทย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตดังรายนาม
ขา้งตน้ไม่มีผูส้อบบญัชีคนใดที่ปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีของบรษิัทมาแลว้เกินกว่าระยะเวลา 7 ปี
ตามหลกัเกณฑแ์ละประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิัท (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอ
ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมเป็นจ านวน 3,000,000 บาท ซึ่ง
นอ้ยกว่าปีที่ผ่านมาจ านวน 110,000 บาท (ทัง้นี ้ผูส้อบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบรษิัทย่อยของบรษิัทดว้ย)  

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเมื่อเปรียบเทียบกนัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2565 เป็นไปดงันี ้

  

9

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร และ 
กรรมกำรชุดย่อย (บำท) 

ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 (ปีทีผ่่ำนมำ) 
เบีย้ประชุม/ คร้ัง/ท่ำน เบีย้ประชุม/ คร้ัง/ท่ำน 

   3. หม่อมหลวงวินยั เกษมศรี 
   4. ผศ.ดร.ศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม 

10,000 
10,000 

- 
- 

5. อ่ืน ๆ ไม่เกินวงเงินที่ขออนมุตัิ - 

หมำยเหตุ: *คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทตามมติที่
ประชมุของคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 4/2564 วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนขา้งตน้จะจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร (Non-
Executive Director) ที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบรษิัทเท่านัน้  

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าว
ขา้งตน้  

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วำระที ่6 พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ส ำหรับปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 และข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 41 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบรษิัททกุปี โดยจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

คณะกรรมการบริษัท (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ไดค้ัดเลือก 
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้บคุคลดงัต่อไปนี ้

1. นายบญุญฤทธิ์ ถนอมเจรญิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7900  แห่ งบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (เป็นผูล้งลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบรษิัท ส  าหรบัปี 2564) หรือ 

 

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

3. นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8829 แห่งบรษิัท เคพีเอ็ม
จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบ
การเงินของบรษิัท ตัง้แต่ปี 2558 - 2563)  

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบและรบัรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 

ทัง้นี ้ผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่ไดเ้ป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้งหรือผูด้  ารงต าแหน่ง
หนา้ที่ใด ๆ  ของบริษัทหรือบรษิัทย่อย รวมทัง้ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกบับรษิัท บริษัทย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตดังรายนาม
ขา้งตน้ไม่มีผูส้อบบญัชีคนใดที่ปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีของบรษิัทมาแลว้เกินกว่าระยะเวลา 7 ปี
ตามหลกัเกณฑแ์ละประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิัท (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอ
ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมเป็นจ านวน 3,000,000 บาท ซึ่ง
นอ้ยกว่าปีที่ผ่านมาจ านวน 110,000 บาท (ทัง้นี ้ผูส้อบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบรษิัทย่อยของบรษิัทดว้ย)  

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเมื่อเปรียบเทียบกนัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2565 เป็นไปดงันี ้
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ค่ำตอบแทนกรรมกำร และ 
กรรมกำรชุดย่อย (บำท) 

ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 (ปีทีผ่่ำนมำ) 
เบีย้ประชุม/ คร้ัง/ท่ำน เบีย้ประชุม/ คร้ัง/ท่ำน 

   3. หม่อมหลวงวินยั เกษมศรี 
   4. ผศ.ดร.ศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม 

10,000 
10,000 

- 
- 

5. อื่น ๆ ไม่เกินวงเงินที่ขออนมุตัิ - 

หมำยเหตุ: *คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทตามมติที่
ประชมุของคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 4/2564 วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนขา้งตน้จะจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร (Non-
Executive Director) ที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบรษิัทเท่านัน้  

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าว
ขา้งตน้  

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วำระที ่6 พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ส ำหรับปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 และข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 41 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบรษิัททกุปี โดยจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

คณะกรรมการบริษัท (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ไดค้ัดเลือก 
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้บคุคลดงัต่อไปนี ้

1. นายบญุญฤทธิ์ ถนอมเจรญิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7900  แห่ งบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (เป็นผูล้งลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบรษิัท ส  าหรบัปี 2564) หรือ 

 

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

3. นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8829 แห่งบรษิัท เคพีเอ็ม
จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบ
การเงินของบรษิัท ตัง้แตปี่ 2558 - 2563)  

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบและรบัรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 

ทัง้นี ้ผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่ไดเ้ป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้งหรือผูด้  ารงต าแหน่ง
หนา้ที่ใด ๆ  ของบริษัทหรือบรษิัทย่อย รวมทัง้ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกบับรษิัท บริษัทย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตดังรายนาม
ขา้งตน้ไม่มีผูส้อบบญัชีคนใดที่ปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีของบรษิัทมาแลว้เกินกว่าระยะเวลา 7 ปี
ตามหลกัเกณฑแ์ละประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิัท (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอ
ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมเป็นจ านวน 3,000,000 บาท ซึ่ง
นอ้ยกว่าปีที่ผ่านมาจ านวน 110,000 บาท (ทัง้นี ้ผูส้อบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบรษิัทย่อยของบรษิัทดว้ย)  

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเมื่อเปรียบเทียบกนัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2565 เป็นไปดงันี ้
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ค่ำตอบแทนกรรมกำร และ 
กรรมกำรชุดย่อย (บำท) 

ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 (ปีทีผ่่ำนมำ) 
เบีย้ประชุม/ คร้ัง/ท่ำน เบีย้ประชุม/ คร้ัง/ท่ำน 

   3. หม่อมหลวงวินยั เกษมศรี 
   4. ผศ.ดร.ศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม 

10,000 
10,000 

- 
- 

5. อื่น ๆ ไม่เกินวงเงินที่ขออนมุตัิ - 

หมำยเหตุ: *คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทตามมติที่
ประชมุของคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 4/2564 วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนขา้งตน้จะจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร (Non-
Executive Director) ที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบรษิัทเท่านัน้  

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าว
ขา้งตน้  

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วำระที ่6 พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทและก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ส ำหรับปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 และข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 41 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบรษิัททกุปี โดยจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

คณะกรรมการบริษัท (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ไดค้ัดเลือก 
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้บคุคลดงัต่อไปนี ้

1. นายบญุญฤทธิ์ ถนอมเจรญิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7900  แห่ งบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (เป็นผูล้งลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบรษิัท ส  าหรบัปี 2564) หรือ 

 

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

3. นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8829 แห่งบรษิัท เคพีเอ็ม
จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบ
การเงินของบรษิัท ตัง้แต่ปี 2558 - 2563)  

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบและรบัรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 

ทัง้นี ้ผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่ไดเ้ป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้งหรือผูด้  ารงต าแหน่ง
หนา้ที่ใด ๆ  ของบริษัทหรือบรษิัทย่อย รวมทัง้ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกบับรษิัท บริษัทย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตดังรายนาม
ขา้งตน้ไม่มีผูส้อบบญัชีคนใดที่ปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีของบรษิัทมาแลว้เกินกว่าระยะเวลา 7 ปี
ตามหลกัเกณฑแ์ละประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิัท (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอ
ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมเป็นจ านวน 3,000,000 บาท ซึ่ง
นอ้ยกว่าปีที่ผ่านมาจ านวน 110,000 บาท (ทัง้นี ้ผูส้อบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบรษิัทย่อยของบรษิัทดว้ย)  

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเมื่อเปรียบเทียบกนัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2565 เป็นไปดงันี ้
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      ตำรำงเปรียบเทยีบค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญช ี

รอบปีบัญชี 2565  
(ปีทีเ่สนอ) (บำท) รอบปีบัญชี 2564 (บำท) 

 

เพิ่มขึน้/(ลดลง) (บำท) 

ค่ำสอบ
บัญชี 

ค่ำบริกำร
อื่นๆ 

ค่ำสอบ
บัญชี 

ค่ำบริกำร
อื่นๆ 

ค่ำสอบ
บัญชี 

ค่ำบริกำร
อื่นๆ 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

1,120,000 - 1,185,000 - (65,000) - 

บริษัท  ฮอนด้ามะ ลิวัลย์ 
จ ากดั (บรษิัทย่อย) 

1,530,000 - 1,675,000 - (145,000) - 

บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี 
จ ากดั (บรษิัทย่อย) 

350,000 - 250,000 - 100,000 - 

รวม 3,000,000 - 3,110,000 - (110,000) - 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแลว้เห็น
ว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัดและผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทุกรายเป็นผูมี้คุณสมบัติ
ครบถว้น มีความเป็นอิสระ และปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดี อีกทัง้ค่าสอบบญัชีมีอตัราเหมาะสมเมื่อ
พิจารณาประกอบกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบในงานการสอบบญัชีของบริษัท จึงเห็นสมควร
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีส  าหรบัปี 2565 ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้
นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 7900 หรือนายไวโรจน ์จินดามณีพิทกัษ์ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายณัฐพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 
8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทส าหรบัปี 2565 โดย
ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบรษิัท เป็นเงินจ านวน 3,000,000 บาท 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที ่7 พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท
ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) 
จ ำนวนไม่เกิน 24,000,000 หน่วย (ยี่สิบสี่ล้ำนหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่ำ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อจูงใจและเสริมสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน
ของบริษัทที่มีส่วนร่วมในความส าเร็จของบริษัทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชนส์ูงสุดของบริษัท โดยตอ้งการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท อีกทั้ง 
ตอ้งการตอบแทนใหแ้ก่พนักงานที่มีความตัง้ใจทุ่มเทและความเสียสละในการท างานใหแ้ก่บริษัท 
และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างานใหร้่วมท างานกับ
บริษัทต่อไปในระยะยาวนัน้ บริษัทจึงเห็นสมควรใหอ้นมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทจ านวนไม่เกิน 24,000,000 หน่วย (ยี่สิบสี่ลา้นหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า
ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) ซึ่งเป็นการ
ออกและเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัที่ 4   

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิ
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทจ านวนไม่เกิน 24,000,000 
หน่วย (ยี่สิบสี่ลา้นหน่วย) โดยไม่คิดมลูค่าใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ /หรือ 
บริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) ทั้งนี ้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
พิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณารายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของ
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่จะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิและจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานแต่ละราย และ
รายละเอียดอื่น  ๆ ที่ เ ก่ียวข้อง ทั้งนี ้ ต้องไม่เป็นการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดเป็นผู้ก าหนด
รายละเอียดใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้
รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงคดัคา้นการ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้  
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      ตำรำงเปรียบเทยีบค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญช ี

รอบปีบัญชี 2565  
(ปีทีเ่สนอ) (บำท) รอบปีบัญชี 2564 (บำท) 

 

เพิ่มขึน้/(ลดลง) (บำท) 

ค่ำสอบ
บัญชี 

ค่ำบริกำร
อื่นๆ 

ค่ำสอบ
บัญชี 

ค่ำบริกำร
อื่นๆ 

ค่ำสอบ
บัญชี 

ค่ำบริกำร
อื่นๆ 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

1,120,000 - 1,185,000 - (65,000) - 

บริษัท  ฮอนด้ามะ ลิวัลย์ 
จ ากดั (บรษิัทย่อย) 

1,530,000 - 1,675,000 - (145,000) - 

บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี 
จ ากดั (บรษิัทย่อย) 

350,000 - 250,000 - 100,000 - 

รวม 3,000,000 - 3,110,000 - (110,000) - 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแลว้เห็น
ว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัดและผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทุกรายเป็นผูม้ีคุณสมบัติ
ครบถว้น มีความเป็นอิสระ และปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดี อีกทัง้ค่าสอบบญัชีมีอตัราเหมาะสมเม่ือ
พิจารณาประกอบกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบในงานการสอบบญัชีของบริษัท จึงเห็นสมควร
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีส  าหรบัปี 2565 ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้
นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 7900 หรือนายไวโรจน ์จินดามณีพิทกัษ์ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายณัฐพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 
8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทส าหรบัปี 2565 โดย
ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบรษิัท เป็นเงินจ านวน 3,000,000 บาท 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที ่7 พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท
ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) 
จ ำนวนไม่เกิน 24,000,000 หน่วย (ยี่สิบสี่ล้ำนหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่ำ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อจูงใจและเสริมสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน
ของบริษัทที่มีส่วนร่วมในความส าเร็จของบริษัทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชนส์ูงสุดของบริษัท โดยตอ้งการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท อีกทั้ง 
ตอ้งการตอบแทนใหแ้ก่พนักงานที่มีความตัง้ใจทุ่มเทและความเสียสละในการท างานใหแ้ก่บริษัท 
และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างานใหร้่วมท างานกับ
บริษัทต่อไปในระยะยาวนัน้ บริษัทจึงเห็นสมควรใหอ้นมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทจ านวนไม่เกิน 24,000,000 หน่วย (ยี่สิบสี่ลา้นหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า
ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) ซึ่งเป็นการ
ออกและเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัที่ 4   

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิ
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทจ านวนไม่เกิน 24,000,000 
หน่วย (ยี่สิบสี่ลา้นหน่วย) โดยไม่คิดมลูค่าใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ /หรือ 
บริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) ทั้งนี ้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
พิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณารายช่ือและ/หรือคุณสมบัติของ
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่จะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิและจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานแต่ละราย และ
รายละเอียดอื่น  ๆ ที่ เ ก่ียวข้อง ทั้งนี ้ ต้องไม่เป็นการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดเป็นผู้ก าหนด
รายละเอียดใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้
รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงคดัคา้นการ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้  
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วำระที ่8 พิจำรณำและอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 12,000,000 บำท (สิบสองล้ำนบำท
ถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้ำนหุ้น) มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค)์ จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 300,000,000 บำท (สำมร้อยล้ำน
บำทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 312,000,000 บำท (สำมร้อยสิบสองล้ำนบำทถ้วน) 
แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ ำนวน 624,000,000 หุ้น (หกร้อยยี่สิบสี่ล้ำนหุ้น) มูลค่ำที่ตรำไว้ 
หุ้นละ 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค)์ และอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 
ของบริษัทให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 12,000,000 บาท (สิบสองลา้นบาท
ถว้น) แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่ลา้นหุน้) มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท (หา้สิบสตางค)์ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 300,000,000 บาท (สามรอ้ยลา้นบาทถ้วน) 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 312,000,000 บาท (สามรอ้ยสิบสองลา้นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุน้
สามัญจ านวน 624,000,000 หุน้ (หกรอ้ยยี่สิบสี่ลา้นหุน้) มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบ
สตางค)์ เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบริษัทที่จะออกใหแ้ก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย  รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท เป็นดงันี ้

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
300,000,000 บาท (สามรอ้ยลา้นบาทถว้น) เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 312,000,000 บาท (สามรอ้ย
สิบสองลา้นบาทถว้น) แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 624,000,000 หุน้ (หกรอ้ยยี่สิบสี่ลา้นหุน้) มลู
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ และอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของ
บรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน   312,000,000 บาท (สามรอ้ยสิบสองลา้นบาทถว้น) 
 แบ่งออกเป็น 624,000,000  หุน้  (หกรอ้ยยี่สิบสีล่า้นหุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ  0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุน้สามญั 624,000,000    หุน้  (หกรอ้ยยี่สิบสีล่า้นหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ -ไม่มี- หุน้ (- หุน้) ” 

 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วำระที ่9 พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้ำนหุ้น) 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค)์ เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัทที่จะออกให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล สืบเนื่องจากบรษิัทจะมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิโดย
ไม่คิดมลูค่าใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาในวาระที่ 7 ขา้งตน้ บริษัทจึงตอ้งด าเนินการจดัสรร
หุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่ลา้นหุน้) มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบ
สตางค)์ เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขาย  โดยไม่คิดมลูค่าใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อย โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ดว้ยล าดบัที่ 5   

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 อนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่ลา้นหุน้) มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและ
เสนอขายขาย โดยไม่คิดมลูค่าใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
ทั้งนี ้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565 พิจารณามอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณา
ก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ  าเป็นและสมควรในการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่8 พิจำรณำและอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 12,000,000 บำท (สิบสองล้ำนบำท
ถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้ำนหุ้น) มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค)์ จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 300,000,000 บำท (สำมร้อยล้ำน
บำทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 312,000,000 บำท (สำมร้อยสิบสองล้ำนบำทถ้วน) 
แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ ำนวน 624,000,000 หุ้น (หกร้อยยี่สิบสี่ล้ำนหุ้น) มูลค่ำที่ตรำไว้ 
หุ้นละ 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค)์ และอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 
ของบริษัทให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 12,000,000 บาท (สิบสองลา้นบาท
ถว้น) แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่ลา้นหุน้) มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท (หา้สิบสตางค)์ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 300,000,000 บาท (สามรอ้ยลา้นบาทถ้วน) 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 312,000,000 บาท (สามรอ้ยสิบสองลา้นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุน้
สามัญจ านวน 624,000,000 หุน้ (หกรอ้ยยี่สิบสี่ลา้นหุน้) มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบ
สตางค)์ เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบริษัทที่จะออกใหแ้ก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย  รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท เป็นดงันี ้

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
300,000,000 บาท (สามรอ้ยลา้นบาทถว้น) เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 312,000,000 บาท (สามรอ้ย
สิบสองลา้นบาทถว้น) แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 624,000,000 หุน้ (หกรอ้ยยี่สิบสี่ลา้นหุน้) มลู
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ และอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของ
บรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน   312,000,000 บาท (สามรอ้ยสิบสองลา้นบาทถว้น) 
 แบ่งออกเป็น 624,000,000  หุน้  (หกรอ้ยยี่สิบสีล่า้นหุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ  0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุน้สามญั 624,000,000    หุน้  (หกรอ้ยยี่สิบสีล่า้นหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ -ไม่มี- หุน้ (- หุน้) ” 

 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วำระที ่9 พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้ำนหุ้น) 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค)์ เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัทที่จะออกให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล สืบเนื่องจากบรษิัทจะมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิโดย
ไม่คิดมลูค่าใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาในวาระที่ 7 ขา้งตน้ บริษัทจึงตอ้งด าเนินการจดัสรร
หุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่ลา้นหุน้) มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบ
สตางค)์ เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขาย  โดยไม่คิดมลูค่าใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อย โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ดว้ยล าดบัที่ 5   

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 อนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่ลา้นหุน้) มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและ
เสนอขายขาย โดยไม่คิดมลูค่าใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
ทั้งนี ้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565 พิจารณามอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณา
ก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ  าเป็นและสมควรในการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่8 พิจำรณำและอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 12,000,000 บำท (สิบสองล้ำนบำท
ถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้ำนหุ้น) มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค)์ จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 300,000,000 บำท (สำมร้อยล้ำน
บำทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 312,000,000 บำท (สำมร้อยสิบสองล้ำนบำทถ้วน) 
แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ ำนวน 624,000,000 หุ้น (หกร้อยยี่สิบสี่ล้ำนหุ้น) มูลค่ำที่ตรำไว้ 
หุ้นละ 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค)์ และอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 
ของบริษัทให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 12,000,000 บาท (สิบสองลา้นบาท
ถว้น) แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่ลา้นหุน้) มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท (หา้สิบสตางค)์ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 300,000,000 บาท (สามรอ้ยลา้นบาทถ้วน) 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 312,000,000 บาท (สามรอ้ยสิบสองลา้นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุน้
สามัญจ านวน 624,000,000 หุน้ (หกรอ้ยยี่สิบสี่ลา้นหุน้) มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบ
สตางค)์ เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบริษัทที่จะออกใหแ้ก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย  รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยมีการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท เป็นดงันี ้

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
300,000,000 บาท (สามรอ้ยลา้นบาทถว้น) เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 312,000,000 บาท (สามรอ้ย
สิบสองลา้นบาทถว้น) แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 624,000,000 หุน้ (หกรอ้ยยี่สิบสี่ลา้นหุน้) มลู
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ และอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของ
บรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน   312,000,000 บาท (สามรอ้ยสิบสองลา้นบาทถว้น) 
 แบ่งออกเป็น 624,000,000  หุน้  (หกรอ้ยยี่สิบสีล่า้นหุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ  0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุน้สามญั 624,000,000    หุน้  (หกรอ้ยยี่สิบสีล่า้นหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ -ไม่มี- หุน้ (- หุน้) ” 

 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วำระที ่9 พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้ำนหุ้น) 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค)์ เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัทที่จะออกให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล สืบเนื่องจากบรษิัทจะมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิโดย
ไม่คิดมลูค่าใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาในวาระที่ 7 ขา้งตน้ บริษัทจึงตอ้งด าเนินการจดัสรร
หุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่ลา้นหุน้) มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบ
สตางค)์ เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขาย  โดยไม่คิดมลูค่าใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อย โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ดว้ยล าดบัที่ 5   

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 อนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่ลา้นหุน้) มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและ
เสนอขายขาย โดยไม่คิดมลูค่าใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
ทั้งนี ้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565 พิจารณามอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณา
ก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ  าเป็นและสมควรในการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

หมำยเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที ่10 พิจำรณำรับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคข์องกำรใช้เงิน IPO อย่ำงไม่เป็นนัยส ำคัญ 
ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงนิ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีความผนัผวนและมีความไม่แน่นอน บริษัท
จึงไดพ้ิจารณา และเห็นว่าในสถานการณปั์จจุบนัการขยายสาขาของบริษัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากัด  
(ฮอนดา้มะลิวัลย)์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ใช้เงินลงทุนค่อนขา้งสูงจึงตอ้งมีความระมัดระวัง
เพิ่มขึน้ ดังนั้นเพื่อใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่เหมาะสมกับการขยายสาขาของ 
ฮอนดา้มะลิวัลย ์บริษัทจึงมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ของจ านวนเงิน IPO ที่เหลือทัง้หมด 88,008,038.74 บาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ ทัง้นี ้
บรษิัทขออนมุตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน IPO ดงันี ้

หน่วย: บาท 

วัตถุประสงคใ์นกำรใช้เงนิ 
จ ำนวนเงนิเดิม 

ตำมหนังสือชีช้วน 

จ ำนวนเงนิทีใ่ช้
ไปจนถึง 

ธันวำคม 2564 
จ ำนวนเงนิ
คงเหลือ 

จ ำนวนเงนิทีข่อ
เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค ์

1. ใชใ้นการขยายสาขาศนูยจ์ดั 
    จ าหน่ายและศนูยบ์รกิาร 

 
200,000,000.00 

 
111,991,961.26 88,008,038.74 - 

2. ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนใน 
    กิจการ 

 
15,109,509.10 

 
15,109,509.10 - 88,008,038.74 

รวม 215,109,509.10 127,101,470.36 88,008,038.74 88,008,038.74 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษั ท เห็นสมควร ในการ เป ล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
รบัทราบการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน IPO อย่างไม่เป็นนยัส าคญั ดว้ยวิธีเกลี่ยวงเงิน
ตามที่เสนอขา้งตน้ 

หมำยเหตุ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไมต่อ้งมีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่11 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรจะเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้ซึ่ง
ประสงคจ์ะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชมุที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชมุไดโ้ดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

  

 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมลว่งหนา้ ส  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท ระหว่างวนัที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 
2565 ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ
ระเบียบวาระการประชมุ 

บริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซต์
ของบริษัท www.autocorpgroup.com ดว้ยแลว้ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัทเขา้ร่วมประชมุ
สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาขา้งตน้ โดยขอให้
ท่านโปรดศกึษาขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) และการ
มอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 6 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุม
ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 7 

ในกรณีที่ผู้ถือหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบรษิัท เขา้ประชมุและลงมติแทน ผูถื้อหุน้สามารถเลือกมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการ
อิสระของบรษิัท ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 8 โดยผูถื้อหุน้โปรดกรอก
ขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะที่ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 9 และสง่หนงัสือ
มอบฉันทะดังกล่าว พร้อมปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พรอ้มดว้ยเอกสารประกอบมายัง
เลขานุการบริษัทของบริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย ์
ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
เอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารใหก้ับบริษัทภายในวนัที่ 20 เมษายน 2565 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้
ควรศกึษารายละเอียดของวาระการประชมุก่อนตดัสินใจมอบฉนัทะดงักลา่ว 

ในกรณีการมอบฉันทะใหค้สัโตเดียนเป็นผูร้บัฝากและดแูลหลกัทรพัย ์(Custodian) เขา้ร่วมประชุม
แทนผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ ใชแ้บบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดได้
จากเว็บไซตข์องบรษิัทที่ www.autocorpgroup.com 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระของบรษิัทที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจะด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้
มอบฉันทะให ้และหากผูร้บัมอบฉันทะไม่ด าเนินการตามที่ไดร้บัมอบฉันทะ ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัความ
เสียหายสามารถใชส้ิทธิด าเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผูร้บัมอบฉันทะได ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้
ประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉันทะใดๆ ท่านผู้ถือหุน้สามารถกระท าไดโ้ดยการแจ้งเป็นหนังสือถึง
ประธานกรรมการและน ามายื่นต่อเจา้หนา้ที่ที่ประธานมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมหรืออย่างชา้
ที่สดุก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ 
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วำระที ่10 พิจำรณำรับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคข์องกำรใช้เงิน IPO อย่ำงไม่เป็นนัยส ำคัญ 
ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงนิ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีความผนัผวนและมีความไม่แน่นอน บริษัท
จึงไดพ้ิจารณา และเห็นว่าในสถานการณปั์จจุบนัการขยายสาขาของบริษัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากัด  
(ฮอนดา้มะลิวัลย)์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ใช้เงินลงทุนค่อนขา้งสูงจึงตอ้งมีความระมัดระวัง
เพิ่มขึน้ ดังนั้นเพื่อใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่เหมาะสมกับการขยายสาขาของ 
ฮอนดา้มะลิวัลย ์บริษัทจึงมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ของจ านวนเงิน IPO ที่เหลือทัง้หมด 88,008,038.74 บาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ ทัง้นี ้
บรษิัทขออนมุตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน IPO ดงันี ้

หน่วย: บาท 

วัตถุประสงคใ์นกำรใช้เงนิ 
จ ำนวนเงนิเดิม 

ตำมหนังสือชีช้วน 

จ ำนวนเงนิทีใ่ช้
ไปจนถึง 

ธันวำคม 2564 
จ ำนวนเงนิ
คงเหลือ 

จ ำนวนเงนิทีข่อ
เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค ์

1. ใชใ้นการขยายสาขาศนูยจ์ดั 
    จ าหน่ายและศนูยบ์รกิาร 

 
200,000,000.00 

 
111,991,961.26 88,008,038.74 - 

2. ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนใน 
    กิจการ 

 
15,109,509.10 

 
15,109,509.10 - 88,008,038.74 

รวม 215,109,509.10 127,101,470.36 88,008,038.74 88,008,038.74 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษั ท เห็นสมควร ในการ เป ล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
รบัทราบการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน IPO อย่างไม่เป็นนยัส าคญั ดว้ยวิธีเกลี่ยวงเงิน
ตามที่เสนอขา้งตน้ 

หมำยเหตุ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไมต่อ้งมีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่11 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรจะเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้ซึ่ง
ประสงคจ์ะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชมุที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชมุไดโ้ดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

  

 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมลว่งหนา้ ส  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท ระหว่างวนัที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 
2565 ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ
ระเบียบวาระการประชมุ 

บริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซต์
ของบริษัท www.autocorpgroup.com ดว้ยแลว้ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัทเขา้ร่วมประชมุ
สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาขา้งตน้ โดยขอให้
ท่านโปรดศกึษาขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) และการ
มอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 6 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุม
ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 7 

ในกรณีที่ผู้ถือหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบรษิัท เขา้ประชมุและลงมติแทน ผูถื้อหุน้สามารถเลือกมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการ
อิสระของบรษิัท ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 8 โดยผูถื้อหุน้โปรดกรอก
ขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะที่ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 9 และสง่หนงัสือ
มอบฉันทะดังกล่าว พร้อมปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พรอ้มดว้ยเอกสารประกอบมายัง
เลขานุการบริษัทของบริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย ์
ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
เอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารใหก้ับบริษัทภายในวนัที่ 20 เมษายน 2565 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้
ควรศกึษารายละเอียดของวาระการประชมุก่อนตดัสินใจมอบฉนัทะดงักลา่ว 

ในกรณีการมอบฉันทะใหค้สัโตเดียนเป็นผูร้บัฝากและดแูลหลกัทรพัย ์(Custodian) เขา้ร่วมประชุม
แทนผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ ใชแ้บบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดได้
จากเว็บไซตข์องบรษิัทที่ www.autocorpgroup.com 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระของบรษิัทที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจะด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้
มอบฉันทะให ้และหากผูร้บัมอบฉันทะไม่ด าเนินการตามที่ไดร้บัมอบฉันทะ ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัความ
เสียหายสามารถใชส้ิทธิด าเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผูร้บัมอบฉันทะได ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้
ประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉันทะใดๆ ท่านผู้ถือหุน้สามารถกระท าไดโ้ดยการแจ้งเป็นหนังสือถึง
ประธานกรรมการและน ามายื่นต่อเจา้หนา้ที่ที่ประธานมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมหรืออย่างชา้
ที่สดุก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ 
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วำระที ่10 พิจำรณำรับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคข์องกำรใช้เงิน IPO อย่ำงไม่เป็นนัยส ำคัญ 
ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงนิ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีความผนัผวนและมีความไม่แน่นอน บริษัท
จึงไดพ้ิจารณา และเห็นว่าในสถานการณปั์จจุบนัการขยายสาขาของบริษัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากัด  
(ฮอนดา้มะลิวัลย)์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ใช้เงินลงทุนค่อนขา้งสูงจึงตอ้งมีความระมัดระวัง
เพ่ิมขึน้ ดังนั้นเพ่ือใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่เหมาะสมกับการขยายสาขาของ 
ฮอนดา้มะลิวัลย ์บริษัทจึงมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ของจ านวนเงิน IPO ที่เหลือทัง้หมด 88,008,038.74 บาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ ทัง้นี ้
บรษิัทขออนมุตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน IPO ดงันี ้

หน่วย: บาท 

วัตถุประสงคใ์นกำรใช้เงนิ 
จ ำนวนเงนิเดิม 

ตำมหนังสือชีช้วน 

จ ำนวนเงนิทีใ่ช้
ไปจนถึง 

ธันวำคม 2564 
จ ำนวนเงนิ
คงเหลือ 

จ ำนวนเงนิทีข่อ
เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค ์

1. ใชใ้นการขยายสาขาศนูยจ์ดั 
    จ าหน่ายและศนูยบ์รกิาร 

 
200,000,000.00 

 
111,991,961.26 88,008,038.74 - 

2. ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนใน 
    กิจการ 

 
15,109,509.10 

 
15,109,509.10 - 88,008,038.74 

รวม 215,109,509.10 127,101,470.36 88,008,038.74 88,008,038.74 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษั ท เห็นสมควร ในการ เปลี่ ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
รบัทราบการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน IPO อย่างไม่เป็นนยัส าคญั ดว้ยวิธีเกลี่ยวงเงิน
ตามที่เสนอขา้งตน้ 

หมำยเหตุ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไมต่อ้งมีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่11 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรจะเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้ซึ่ง
ประสงคจ์ะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชมุที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชมุไดโ้ดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

  

 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมลว่งหนา้ ส  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท ระหว่างวนัที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 
2565 ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ
ระเบียบวาระการประชมุ 

บริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซต์
ของบริษัท www.autocorpgroup.com ดว้ยแลว้ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัทเขา้ร่วมประชมุ
สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาขา้งตน้ โดยขอให้
ท่านโปรดศกึษาขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) และการ
มอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 6 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุม
ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 7 

ในกรณีที่ผู้ถือหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบรษิัท เขา้ประชมุและลงมติแทน ผูถื้อหุน้สามารถเลือกมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการ
อิสระของบรษิัท ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 8 โดยผูถื้อหุน้โปรดกรอก
ขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะที่ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 9 และสง่หนงัสือ
มอบฉันทะดังกล่าว พร้อมปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พรอ้มดว้ยเอกสารประกอบมายัง
เลขานุการบริษัทของบริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย ์
ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
เอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารใหก้ับบริษัทภายในวนัที่ 20 เมษายน 2565 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้
ควรศกึษารายละเอียดของวาระการประชมุก่อนตดัสินใจมอบฉนัทะดงักลา่ว 

ในกรณีการมอบฉันทะใหค้สัโตเดียนเป็นผูร้บัฝากและดแูลหลกัทรพัย ์(Custodian) เขา้ร่วมประชุม
แทนผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ ใชแ้บบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดได้
จากเว็บไซตข์องบรษิัทที่ www.autocorpgroup.com 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระของบรษิัทที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจะด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้
มอบฉันทะให ้และหากผูร้บัมอบฉันทะไม่ด าเนินการตามที่ไดร้บัมอบฉันทะ ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัความ
เสียหายสามารถใชส้ิทธิด าเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผูร้บัมอบฉันทะได ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้
ประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉันทะใดๆ ท่านผู้ถือหุน้สามารถกระท าไดโ้ดยการแจ้งเป็นหนังสือถึง
ประธานกรรมการและน ามายื่นต่อเจา้หนา้ที่ที่ประธานมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมหรืออย่างชา้
ที่สดุก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ 
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วำระที ่10 พิจำรณำรับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคข์องกำรใช้เงิน IPO อย่ำงไม่เป็นนัยส ำคัญ 
ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงนิ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีความผนัผวนและมีความไม่แน่นอน บริษัท
จึงไดพ้ิจารณา และเห็นว่าในสถานการณปั์จจุบนัการขยายสาขาของบริษัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากัด  
(ฮอนดา้มะลิวัลย)์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ใช้เงินลงทุนค่อนขา้งสูงจึงตอ้งมีความระมัดระวัง
เพ่ิมขึน้ ดังนั้นเพ่ือใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่เหมาะสมกับการขยายสาขาของ 
ฮอนดา้มะลิวัลย ์บริษัทจึงมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ของจ านวนเงิน IPO ที่เหลือทัง้หมด 88,008,038.74 บาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ ทัง้นี ้
บรษิัทขออนมุตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน IPO ดงันี ้

หน่วย: บาท 

วัตถุประสงคใ์นกำรใช้เงนิ 
จ ำนวนเงนิเดิม 

ตำมหนังสือชีช้วน 

จ ำนวนเงนิทีใ่ช้
ไปจนถึง 

ธันวำคม 2564 
จ ำนวนเงนิ
คงเหลือ 

จ ำนวนเงนิทีข่อ
เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค ์

1. ใชใ้นการขยายสาขาศนูยจ์ดั 
    จ าหน่ายและศนูยบ์รกิาร 

 
200,000,000.00 

 
111,991,961.26 88,008,038.74 - 

2. ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนใน 
    กิจการ 

 
15,109,509.10 

 
15,109,509.10 - 88,008,038.74 

รวม 215,109,509.10 127,101,470.36 88,008,038.74 88,008,038.74 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษั ท เห็นสมควร ในการ เปลี่ ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
รบัทราบการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน IPO อย่างไม่เป็นนยัส าคญั ดว้ยวิธีเกลี่ยวงเงิน
ตามที่เสนอขา้งตน้ 

หมำยเหตุ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไมต่อ้งมีการลงคะแนนเสียง 

วำระที ่11 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

ควำมเหน็คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรจะเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้ซึ่ง
ประสงคจ์ะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชมุที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชมุไดโ้ดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

  

 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมลว่งหนา้ ส  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท ระหว่างวนัที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 
2565 ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ
ระเบียบวาระการประชมุ 

บริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซต์
ของบริษัท www.autocorpgroup.com ดว้ยแลว้ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัทเขา้ร่วมประชมุ
สามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาขา้งตน้ โดยขอให้
ท่านโปรดศกึษาขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) และการ
มอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 6 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุม
ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 7 

ในกรณีที่ผู้ถือหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบรษิัท เขา้ประชมุและลงมติแทน ผูถื้อหุน้สามารถเลือกมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการ
อิสระของบรษิัท ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 8 โดยผูถื้อหุน้โปรดกรอก
ขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะที่ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 9 และสง่หนงัสือ
มอบฉันทะดังกล่าว พร้อมปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พรอ้มดว้ยเอกสารประกอบมายัง
เลขานุการบริษัทของบริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย ์
ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
เอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารใหก้ับบริษัทภายในวนัที่ 20 เมษายน 2565 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้
ควรศกึษารายละเอียดของวาระการประชมุก่อนตดัสินใจมอบฉนัทะดงักลา่ว 

ในกรณีการมอบฉันทะใหค้สัโตเดียนเป็นผูร้บัฝากและดแูลหลกัทรพัย ์(Custodian) เขา้ร่วมประชุม
แทนผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ ใชแ้บบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดได้
จากเว็บไซตข์องบรษิัทที่ www.autocorpgroup.com 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระของบรษิัทที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจะด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้
มอบฉันทะให ้และหากผูร้บัมอบฉันทะไม่ด าเนินการตามที่ไดร้บัมอบฉันทะ ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัความ
เสียหายสามารถใชส้ิทธิด าเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผูร้บัมอบฉันทะได ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้
ประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉันทะใดๆ ท่านผู้ถือหุน้สามารถกระท าไดโ้ดยการแจ้งเป็นหนังสือถึง
ประธานกรรมการและน ามายื่นต่อเจา้หนา้ที่ที่ประธานมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมหรืออย่างชา้
ที่สดุก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ 
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อนึ่ง คณะกรรมการของบรษิัทก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวนัที่ 10 มีนาคม 2565 

บริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปี 2564 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท ส  าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร ์(QR Code) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 และได้
จัดเตรียมวิธีการใชร้หัสคิวอาร ์(QR Code) ส  าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 ปรากฏตาม 
สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 10 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

(นายพานิช พงศพ์ิโรดม) 
ประธานกรรมการ 

โดยมติที่ประชมุคณะกรรมการ 




