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7. นางหทยัรัตน์ รังคกลูนวุฒัน์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

8. นางสกุใส โภคทรัพย์   กรรมการ 

9. นางสาวธญัญา ธิมาชยั   กรรมการ 

ผู้สอบบัญชี 

1. นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ  บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางสาวสิริพรรณ เกรียงวฒันพงษ์  บริษัท สํานกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากดั 

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง 

บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จํากัด (DAP) เป็นผู้ ทําการตรวจสอบการลงทะเบียนของ 

ผู้ ถือหุ้ นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงและคุณพรรัตน์ อัจฉริยหิรัญชัย ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระเป็น 

ผู้สงัเกตการณ์ในการประชมุ 

เร่ิมการประชุม 

ณ เวลา 10.00 น. นายพานิช พงศ์พิโรดม ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 

(“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสิริพรรณ เกรียงวฒันพงษ์ เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผู้ ดําเนินการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ รายงานให้ท่ีประชุมทราบถึงข้อมูลใน

ปัจจบุนัท่ีเก่ียวกบัจํานวนทนุและจํานวนหุ้นของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ดงันี ้ 

ทนุจดทะเบียน   300,000,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว   300,000,000 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน  600,000,000 หุ้น 

หุ้นสามญัท่ีออกและจําหน่ายแล้ว 600,000,000 หุ้น 

มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ    0.50 บาท 

บริษัทได้ระบุวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2565 

(Record Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2565  
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ทัง้นี ้บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมเพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้

เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

เลขานุการฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ณ ขณะเร่ิมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มีผู้ ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 33 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะทัง้สิน้ 37 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 467,691,801 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

77.9486 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคบัข้อ 33. 

ของบริษัท ซึง่กําหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไม่น้อย

กวา่ 25 ราย หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการฯ 

เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามวาระการประชมุท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและ

วิธีการนบัคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละ

รายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีท่านถืออยู่หรือได้รับมอบฉนัทะ 

2. ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไมมี่สิทธิออกเสียงในวาระนัน้  

3. ในการลงคะแนนเสียง การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียง

ของผู้ ถือหุ้นท่ีประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์และคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ ซึง่ได้บนัทึกไว้ล่วงหน้าเม่ือ

ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ ถ้าผู้มอบฉันทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระ

ใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้ รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ ออกเสียงลงคะแนนสําหรับระเบียบวาระนัน้ๆ ได้ตามท่ี

เห็นสมควรโดยการคลิกเข้าไปในเมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ สําหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่ง

ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

(1) วาระท่ีต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะเสียงของ 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเฉพาะท่ีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่

ไมน่บัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 

(2) วาระท่ีต้องได้รับมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสามของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับ

เสียงของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดท่ีมาประชุมท่ีออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ 

งดออกเสียง 
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(3) วาระท่ีต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้อง

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงคดัค้านการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ

ในครัง้นี ้จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดท่ีมา

ประชมุท่ีออกเสียงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง 

(4) วาระท่ีต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดท่ีมาประชุมท่ี

ออกเสียงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง 

ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแตล่ะวาระผ่านเมนลูงคะแนนเสียง e-Voting ของระบบ DAP 

e-Shareholder Meeting โดยกดปุ่ ม “ลงคะแนน” ภายในเวลาท่ีบริษัทกําหนด ซึ่งบริษัทจะให้เวลากับผู้ ถือหุ้ น

อย่างเพียงพอเพ่ือลงคะแนนเสียง จากนัน้กดปุ่ ม “ส่งคะแนน” ซึง่การลงคะแนนจะมี 3 ตวัเลือก ได้แก่ เห็นด้วย ไม่

เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทัง้นี ้ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบ

ฉนัทะไมดํ่าเนินการทําเคร่ืองหมายใดๆ ภายในเวลาท่ีกําหนด จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติักบัวาระท่ีเสนอมานัน้ 

ในกรณีของ Custodian ท่ีได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ 

บริษัทได้ดําเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดงักลา่วไว้ในระบบแล้ว 

ทัง้นี ้เม่ือเลขานุการฯ ได้แจ้งปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะนบัคะแนนเสียงของ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ียงัไมไ่ด้ดําเนินการใดๆ เป็น “เห็นด้วย” กบัวาระท่ีเสนอมานัน้โดยอตัโนมติั 

การรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) หัก

ออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุและ/หรือออกเสียงลงคะแนนเพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

โดยคะแนนเสียงสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย 

มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

- วาระท่ี 1 วาระท่ี 2 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 9 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

- วาระท่ี 5 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  
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- วาระท่ี 7 ต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้ นซึ่งถือหุ้ น

รวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

คดัค้านการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้

- วาระท่ี 8 ต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- วาระท่ี 10 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไมต้่องลงมติ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีคําถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุม

ในแต่ละวาระ หรือ มีคําถามนอกเหนือจากวาระท่ีกําลงัพิจารณาอยู่ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมพิมพ์

คําถามผ่านเมนคํูาถาม e-Question ของระบบ DAP e-Shareholder Meeting สําหรับเข้าคิวเพ่ือถามคําถาม โดย

สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจบุนัหรือสง่คําถามลว่งหน้าได้ตัง้แต่เร่ิมต้นการประชมุ ทัง้นี ้บริษัทจะรวบรวมคําถาม

ทัง้หมด และตอบคําถามจากผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านภายหลงัจากเสร็จสิน้การประชุมทุกวาระของการประชุม 

จากนัน้จงึขอให้ประธานฯ เข้าสูว่าระการประชมุท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารฯ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

เลขานุการฯ แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ บริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดและได้จดัส่งสําเนารายงานการประชุม

ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลว่งหน้าแล้วพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

จากนัน้ เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2564 และลงมติในวาระนีผ้่านระบบการลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ตามท่ีเสนอ 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 468,416,001 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

รวม 468,416,001 100 
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หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัต ิ

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของ

บริษัท สําหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ

บัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ผู้จดัการส่วนบญัชีและการเงิน รายงานผลการดําเนินงานโดยสรุปของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564 และ 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัทสําหรับปีบัญชีสิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตแล้วให้ท่ีประชมุทราบ 

นางสาวนุชนาถ สกุลสนัเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จดัการส่วนบญัชีและ

การเงินกล่าวรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) ในรอบปี 2564 ผ่าน 

วีดิทศัน์โดยมีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้

ปี 2564 ยังคงเป็นอีกหนึ่งปีท่ีท้าทายของกลุ่มออโตคอร์ปเป็นอย่างมาก เม่ือต้องเผชิญกับ

ผลกระทบต่าง ๆ อนัเกิดจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีส่งผลให้เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะซบเซา

และตลาดรถยนต์ชะลอตัว ปัญหาชิปเซมิคอนดักเตอร์ท่ีขาดแคลนทั่วโลกซึ่งต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2563 ท่ีส่งผลให้

ชิน้ส่วนท่ีจะนํามาผลิตรถยนต์ไม่เพียงพอ และเน่ืองด้วยสถานการณ์ดงักล่าว  บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศ

ไทย) จํากัด จึงหยุดเดินสายการประกอบรถยนต์ชั่วคราวของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลิตรถยนต์ในกลุ่มเอสยูวี ทัง้บีอาร์-วี, เอชอาร์-วี, ซีอาร์-วี รวมทัง้รถยนต์นั่งขนาดใหญ่ 

ฮอนด้า แอคคอร์ด ชัว่คราวเป็นระยะเวลา 1 เดือน (เม่ือวนัท่ี 4 ถงึ 31 พฤษภาคม 2564) 

สําหรับธุรกิจผู้ จําหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการย่ีห้อฮอนด้า  ปัจจุบันเปิดดําเนินการทัง้หมด 9  

โชว์รูม 8 ศนูย์บริการ ใน 5 จงัหวดั ทัง้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึง่ก็ได้รับผลกระทบทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมจากปัญหาต่างๆ ตามท่ีได้กลา่วไปแล้วนัน้ ส่งผลให้ภาพรวมยอดขายรถยนต์รวมภายในประเทศตัง้แตเ่ดือน

มกราคมถงึเดือนธนัวาคม 2564 จงึลดลงเหลืออยู่ท่ี 759,119 คนั หรือลดลงร้อยละ 4.2 เม่ือเทียบกบัปี 2563  

เม่ือเดือนมกราคม 2565 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ประกาศผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2564 ซึง่สามารถครองอนัดบั 1 ตลาดรถยนต์นัง่สว่นบคุคลปี 2564 ในประเทศไทย (ตัง้แตเ่ดือน

มกราคมถงึเดือนธนัวาคม) ด้วยยอดจําหน่ายสะสมรวม 88,692 คนั (ลดลงร้อยละ 4.6) ครองสว่นแบ่งทางการตลาด 
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ร้อยละ 27.9 และครองอนัดบั 1 ต่อเน่ืองอีกปี อีกทัง้เป็นผู้ นําใน 4 เซกเมนต์หลกั ตอกยํา้การเป็นแบรนด์ยอดนิยมใน

ประเทศไทย โดยท่ีผ่านมา ฮอนด้าได้นําเสนอระบบการขับข่ีท่ีชาญฉลาดและทรงพลงั ด้วยยนตรกรรมฟูลไฮบริด  

อี:เอชอีวี ท่ีมาพร้อมกบัเทคโนโลยีความปลอดภยัอจัฉริยะ Honda SENSING ซึง่ครอบคลมุในหลากหลายเซกเมนต์ 

ได้แก่ ฮอนด้าเอชอาร์-วี อี:เอชอีวีใหม่ ท่ีเพ่ิงเปิดตัวไปเม่ือปลายปี 2564 รวมทัง้ ฮอนด้าซิตี ้อี:เอชอีวี ฮอนด้าซิตี ้

แฮทช์แบ็ก อี:เอชอีวี และ ฮอนด้าแอคคอร์ด อี:เอชอีวี ส่งผลให้ยนตรกรรมอี:เอชอีวี ฟูลไฮบริด ได้รับความนิยมเพ่ิม

สูงขึน้ โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทัง้ด้านสมรรถนะการขับข่ีท่ีมาพร้อมเทคโนโลยีความ

ปลอดภยั และให้อตัราการประหยดันํา้มนัท่ีดีเย่ียม 

จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ส่งผลให้บริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ จํากัด-บริษัทย่อย มียอดจําหน่าย

รถยนต์ของบริษัทลดลงอย่างมีสาระสําคญั โดยยอดจําหน่ายรวมทัง้ปีลดลงร้อยละ 21.05 เม่ือเทียบกบัปี 2563 

และแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจและสภาวะอุตสาหกรรมในปี 2564 จะไม่เอือ้ต่อการดําเนินธุรกิจ แต่

กลุ่มออโตคอร์ปยังคงมุ่งมั่นดําเนินงานตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพ่ือการเติบโตใน

อนาคต รวมไปถึงการขยายสาขาของบริษัทย่อยแห่งใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์ทุกย่ีห้อประเภทเร่งด่วน 

(Fast Fit) บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จํากดั ซึง่เปิดดําเนินการสาขาแรกไปในเดือนมีนาคม 2564 และสามารถขยาย

สาขา ซึง่กระจายอยู่ในจงัหวดัภเูก็ต 2 สาขา ในกรุงเทพฯและปริมณฑลอีก 3 สาขา รวมเป็น 5 สาขาภายในปี 2564 

ในปี 2564 ออโตคลิกถือเป็นน้องใหม่ ท่ีเพ่ิงเข้ามาในวงการ Fast fit เพียง 1 ปี แต่ก็มีบริการต่างๆ 

ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนแบตเตอร่ี เปลี่ยนนํา้มนัเคร่ือง เช็กระยะ ไม่แพ้ค่าย Fast fit ระดบัต้นๆ  

อีกทัง้ยงัได้รับการตอบรับท่ีดีขึน้เร่ือยๆ สง่ผลให้รายได้จากการบริการซ่อมเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง แตเ่น่ืองจากเพ่ิงเร่ิม

เปิดดําเนินการ ทําให้เกิดคา่ใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม เพ่ือสร้างมาตรฐานและคณุภาพงานบริการให้กบัลกูค้า

ในการเข้ารับบริการ เพ่ือสร้างความประทับใจสูงสุด ส่งผลให้รายได้รวมของกลุ่มบริษัทลดลงร้อยละ 16.75  

เม่ือเทียบกบัปี 2563  

อย่างไรก็ตาม แม้วา่จะต้องเผชิญกบัปัจจยัความท้าทายในด้านต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ บริษัทยงั

สามารถทํากําไรสุทธิได้ 28.22 ล้านบาท แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2563 

แล้ว ในปี 2564 มีกําไรลดลง 6.95 ล้านบาทหรือร้อยละ 19.76  

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดลุและงบกําไรขาดทุน) ของ

บริษัท สําหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 รวมทัง้รายงานของผู้ สอบบัญชี ซึ่งปรากฏในรายงาน

ประจําปี 2564 ท่ีบริษัทได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว มีสาระสําคญัสรุปได้

ดงันี ้
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,298.40 ล้านบาท ลดลง 24.17 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 1.83 โดยสาเหตุหลกัมาจาก การลดลงของสินค้าคงเหลือประเภทรถยนต์ของฮอนด้ามะลิวลัย์ท่ีลดลง

กว่า 105.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.52 ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาชิปเซมิคอนดักเตอร์ท่ีขาดแคลน ส่งผลให้

โรงงานผลิตรถยนต์ขาดแคลนชิปในการผลิต และไมส่ามารถตอบสนองตอ่ยอดขายได้ทนัท่วงที ประกอบกบับริษัทมี

การวางแผนการสัง่ซือ้เพ่ือการบริหารจดัการสินค้าคงเหลือท่ีดีขึน้ โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากบั 49 วนั ลดลง

จากสิน้ปี 2563 จํานวน 25 วนั 

หนีส้ินรวม 631.12 ล้านบาท ลดลง 28.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.33  สาเหตุหลกัมาจาก การ

จ่ายชําระคืนตัว๋สญัญาใช้เงิน จากการบริหารจดัการสินค้าคงเหลือท่ีดีขึน้ของฮอนด้ามะลิวลัย์ และการจ่ายชําระคืน

เงินกู้ ยืมตามสญัญา ในขณะท่ีหนีส้ินตามสญัญาเช่าเพ่ิมขึน้เน่ืองจากออโตคลิกทําสญัญาเช่าท่ีดินเพ่ิมขึน้ 4 สาขา

ในปี 2564 

รายได้รวมเท่ากบั 1,727.94 ล้านบาท ลดลง 347.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.75 สาเหตหุลกัมา

จาก ส่วนงานจําหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งท่ีลดลงกว่า 329.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.52 ซึ่ง ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์

อย่างต่อเน่ือง การจําหน่ายในประเทศมีการชะลอตวั เน่ืองจากกําลังซือ้ภายในประเทศยังไม่ฟื้นตวั อีกทัง้ยังเกิด

ปัญหาการขาดแคลนชิน้สว่นการผลิต เช่น ปัญหาชิปขาดตลาด 

กําไรสทุธิสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จํานวน 28.22 ล้านบาท ลดลง 6.95 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 19.76 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซึง่โดยรวมเกิดจากผลการดําเนินงานของออโต

คลิกซึง่เพ่ิงเร่ิมเปิดดําเนินการ ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมตอนเร่ิมการเปิดศนูย์บริการ ซึง่คา่ใช้จ่าย

สว่นใหญ่เก่ียวกบัการฝึกอบรมพนกังานโดยผู้ เช่ียวชาญในงานด้านบริการยานยนต์ เพ่ือสร้างมาตรฐานและคณุภาพ

งานบริการ และการจัดทําแผนทางด้านการตลาด สื่อโฆษณา เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกั และให้ลูกค้าท่ีได้เข้ามารับบริการ

ได้รับความพึงพอใจ แต่ในส่วนของฮอนด้ามะลิวลัย์ มีกําไรสทุธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 19.34 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากต้นทนุทางการเงินท่ีลดลง จงึทําให้มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ 

โดยความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2565 

พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เน่ืองจากเห็นว่า

ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีท่ี รับรองทั่วไปและผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตแล้ว จึงขอให้ท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 

จากนัน้ ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ดําเนินการประชมุตอ่ 



   

9 

เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และ

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรับทราบรายงานผู้ สอบบัญชีโดยการออกเสียง

ลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และอนุมติังบ

แสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดลุและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปี

บัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตแล้วและรับทราบ

รายงานของผู้สอบบญัชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 468,416,001 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

รวม 468,416,001 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาํปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววโรชา ไกรครุฑ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้

ให้ท่ีประชมุทราบ 

นางสาววโรชา ไกรครุฑ ผู้ จัดการฝ่ายบัญชี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า จากผลการดําเนินงานของ

บริษัทสําหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกําไรสะสมเป็นจํานวนเงิน 161,622,580 บาท  

และกําไรสทุธิเป็นจํานวนเงิน 2,206,168 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็วา่ควรเสนอให้บริษัท

จดัสรรเงินกําไรเพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

(1) จดัสรรเงินกําไรเพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนเงิน 120,000 บาท โดยคิด

เป็นร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีของบริษัท และ 
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(2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันกําหนด

รายช่ือผู้ ถือหุ้ นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ 6 พฤษภาคม 2565 

โดยจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิและกําไรสะสมของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.0133 บาท 

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 361.99 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิน้สุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 รวมเป็นเงินปันผลจํานวนทัง้สิน้ 8,000,000 บาท และการ

จ่ายเงินปันผลจะดําเนินการภายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและมีมติเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนุมติัการจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทประจําปี 

2564 ตามรายละเอียดข้างต้น 

จากนัน้ ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ดําเนินการประชมุตอ่ 

เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย

และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2564 และลงมติในวาระนีผ้่านระบบการลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2564 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 468,416,001 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

รวม 468,416,001 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง 

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่ง 

ตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารฯ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

 เลขานุการฯ แจ้งต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ี

มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ประกอบกบัข้อบังคบัของบริษัท (ข้อ 15) กรรมการของบริษัทจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการ
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ทัง้หมดจะต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัท สําหรับกรรมการท่ีต้อง

ออกจากตําแหน่งตามวาระในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 มีจํานวน 3 ราย ดงันี ้

(1) นางหทยัรัตน์ รังคกลูนวุฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(2) นางสกุใส โภคทรัพย์  กรรมการ 

(3) นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือให้คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 

โดยได้ประกาศไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท ในระหวา่งวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2564 จนถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2565 แตไ่มมี่ผู้

ถือหุ้นรายใดแจ้งความจํานงในเร่ืองดงักลา่ว 

  เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตาม

ตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ข้อมลูและประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและ

ได้รับการเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 3 ในหนงัสือ

เชิญประชมุ 

  จากนัน้เลขานกุารฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม

วาระเป็นรายบคุคลและลงมติในวาระนีผ้่านระบบลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระตามท่ีเสนอ 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ดงันี ้

(1) นางหทยัรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหารความเส่ียง 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 468,416,001 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

รวม 468,416,001 100 
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(2) นางสุกใส โภคทรัพย์  กรรมการ 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 468,416,001 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

รวม 468,416,001 100 

(3) นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทยีะ กรรมการและกรรมการบริหารความเส่ียง 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 468,416,001 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

รวม 468,416,001 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารฯ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท (ตามคําแนะนําและความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้มีมติเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 พิจารณา

อนุมติัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2565 โดยมีวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 

ตามรายละเอียดดงันี ้

รายการ 

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา) 

วงเงนิที่ขออนุมัต ิ
วงเงนิที่ได้รับ

อนุมัติ 
จ่ายจริง 

คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 5,000,000 5,000,000 830,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชุดย่อย (บาท) 

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา) 

เบีย้ประชุม/ครัง้/ท่าน เบีย้ประชุม/ครัง้/ท่าน 

1. คณะกรรมการบริษัท 

• 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

• ประธานกรรมการ 

• กรรมการ 

25,000 

20,000 

25,000 

20,000 

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

• ประธานกรรมการ 

• กรรมการ 

25,000 

20,000 

25,000 

20,000 

2.4 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

• ประธานกรรมการ 

• กรรมการ 

25,000 

20,000 

- 

- 

3. โบนสักรรมการ พิจารณาจากผลประกอบการ

ระหวา่งปีเป็นเกณฑ์ 

พิจารณาจากผลประกอบการ

ระหวา่งปีเป็นเกณฑ์ 

4. เงินเดือนกรรมการตอ่ท่าน 

(1) นายพานิช พงศ์พิโรดม 

(2) นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 

(3) หมอ่มหลวงวินยั เกษมศรี 

(4) ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม 

 

30,000 

30,000 

10,000 

10,000 

 

- 

- 

- 

- 

5. อ่ืนๆ ไมเ่กินวงเงินท่ีขออนมุติั - 

ทัง้นี ้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทตามมติท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564  โดยเบีย้ประชมุของกรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2565 เป็นอัตราเดิมท่ีได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2564  

เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2564 และค่าตอบแทนข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็น

ผู้บริหาร (Non-Executive Director) ท่ีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัทเท่านัน้ 
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จากนัน้ เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมติัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและ

กรรมการชดุย่อยสําหรับปี 2565 และลงมติในวาระนีผ้่านระบบการลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

สําหรับปี 2565 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุ ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 466,251,001 99.5378 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 2,165,000 0.4622 

รวม 468,416,001 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบ

บัญชีสําหรับปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววโรชา ไกรครุฑ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดใน

วาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นางสาววโรชา ไกรครุฑ ผู้ จัดการฝ่ายบัญชี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัแตง่ตัง้

ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี 2565 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้

คดัเลือกและขอเสนอให้แต่งตัง้นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 หรือนายไวโรจน์ 

จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3565 หรือนายณัฐพงศ์ ตนัติจตัตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 8829 แห่งบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือผู้สอบบญัชี

ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งจะเป็นผู้ ทําการ

ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสําหรับปี

สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 ของงบการเงินเฉพาะกิจการและ 

งบการเงินรวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 3,000,000 บาท 
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ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ ดํารง

ตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทัง้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท  

จากนัน้ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ดําเนินการประชมุตอ่ 

เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและกําหนด

คา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2565 และลงมติในวาระนีผ้่านระบบการลงคะแนนเสียง 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนแก่

ผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2565 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 468,416,001 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

รวม 468,416,001 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) 

จาํนวนไม่เกนิ 24,000,000 หน่วย (ยี่สิบส่ีล้านหน่วย) โดยไม่คดิมูลค่า 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณา 

นางสาวนุชนาถ สกุลสนัเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จดัการส่วนบญัชีและ

การเงิน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค่าของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็น

การสร้างแรงจงูใจในการปฏิบติังานของคณะกรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ทํางานกบับริษัท

และบริษัทย่อยในระยะยาว สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย อีกทัง้เพ่ือเป็นการตอบแทนความ

มุ่งมัน่ทุ่มเทในการทํางานท่ีช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้กบับริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจึงเห็นสมควรให้อนุมติั 
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การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวนไม่เกิน 24,000,000 หน่วย โดยไม่

คิดมลูค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) ซึง่เป็นการออก

และเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน  ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 

32/2551 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 4 ท่ีได้สง่ไป

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน ซึง่มีรายละเอียดเบือ้งต้น ดงันี ้

ประเภท ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 

ชนิด ใบสําคญัแสดงสิทธิชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และไมส่ามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

วิธีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ

บริษัทย่อย โดยไมผ่่านผู้ รับช่วงซือ้หลกัทรัพย์ 

อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้แรก 

จํานวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 24,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขาย หน่วยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 

จํานวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สิทธิ 24,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจํานวนร้อย

ละ 4.00 ของหุ้ น ท่ี จํ าหน่ายได้แล้วทั ง้ห มดของบ ริษั ท จํานวน 

600,000,000 หุ้น 

อตัราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้ นสามญั 1 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิ

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ 3.80 บาทต่อหุ้ น โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาเร่ืองดงักล่าวแล้วและมีมติเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 พิจารณาอนุมติัการออกและ

เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวนไมเ่กิน 24,000,000 หน่วย โดยไมคิ่ดมลูคา่ให้แก่

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) รวมทัง้พิจารณามอบอํานาจ

ให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ พิจารณารายช่ือและ/หรือคณุสมบติัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท

และ/หรือบริษัทย่อยท่ีจะได้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะจัดสรรให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานแตล่ะราย และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
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จากนัน้ ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ดําเนินการประชมุตอ่ 

เลขานกุารฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) จํานวน

ไม่เกิน 24,000,000 หน่วย โดยไมคิ่ดมลูค่า รวมทัง้พิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ พิจารณา

รายช่ือและ/หรือคณุสมบติัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยท่ีจะได้รับการจดัสรร

ใบสําคญัแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละราย 

และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีเสนอ โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั

ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) จํานวนไมเ่กิน 

24,000,000 หน่วย (ย่ีสิบสี่ล้านหน่วย) โดยไม่คิดมลูค่า และมีมติอนุมติการมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหาร 

เป็นผู้ พิจารณารายช่ือและ/หรือคณุสมบติัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยท่ีจะ

ได้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ

พนกังานแตล่ะราย และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้ 

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 463,523,501 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

รวม 463,523,501 100 

 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้น

ซึง่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและออกเสียงคดัค้านการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท

ถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบส่ีล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้าน

บาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 312,000,000 บาท (สามร้อยสิบสองล้านบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 624,000,000 หุ้น (หกร้อยยี่สิบส่ีล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ

บริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารฯ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้ นประจําปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 12,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ น

สามญัจํานวน 24,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 300,000,000 บาท 

เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 312,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 624,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น

ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีจะออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร

และพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทัง้พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. 

ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็น

ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 312,000,000 บาท (สามร้อยสบิสองล้านบาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น  624,000,000 หุ้น (หกร้อยย่ีสิบสีล้่านหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ   0.50  บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามญั  624,000,000 หุ้น (หกร้อยย่ีสิบสีล้่านหุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิ  -ไมมี่- หุ้น (- หุ้น)” 

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเร่ืองดังกล่าวแล้วและมีมติเสนอให้ท่ีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 312,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จํานวน 624,000,000 

หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 
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จากนัน้  เลขานุการฯ ขอให้ ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 

12,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 24,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 312,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 

จํานวน 624,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 

ของบริษัทให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนท่ีเสนอ โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 12,000,000 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 24,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 312,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จํานวน 624,000,000 

หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้

สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 462,697,501 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

รวม 462,697,501 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบส่ีล้าน

หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัทที่จะออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ

บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณา 

นางสาวนุชนาถ สกุลสนัเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จดัการส่วนบญัชีและ

การเงิน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากบริษัทจะมีการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามท่ีได้เสนอให้ท่ีประชมุ พิจารณาในวาระท่ี 

7 ข้างต้น บริษัทจงึต้องดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวน 24,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
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เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่ออกและเสนอขาย โดยไมคิ่ดมลูค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ

พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 5 ท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทัง้นี ้รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ท่ีได้รับการ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีเสนอขายในครัง้นี ้มีดงันี ้

กลุ่มที่ กลุ่ม 
จาํนวนที่ได้รับ

จัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละของจาํนวนที่

ออกและเสนอขาย 

1. กรรมการอิสระ 1,000,000 4.17 

2. กรรมการและผู้ บ ริหารของ

บริษัทและบริษัทย่อย 

7,900,000 32.92 

3. พนกังานของบริษัท  15,100,000 62.91 

 รวม 24,000,000 100.00 

รายช่ือกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิและ

จํานวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับจดัสรรในครัง้นี ้มีดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนที่

ได้รับจัดสรร 

(หน่วย) 

ร้อยละของ

จาํนวนที่ออก

และเสนอขาย 

1. นายพานิช พงศ์พิโรดม กรรมการอิสระ 250,000 1.04 

2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการอิสระ 250,000 1.04 

3. หมอ่มหลวงวินยั เกษมศรี กรรมการอิสระ 250,000 1.04 

4. นายศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม  กรรมการอิสระ 250,000 1.04 

5. นางสกุใส โภคทรัพย์ กรรมการบริษัท 1,200,000 5.00 

6. นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ กรรมการบริษัท 1,200,000 5.00 

7. นางสาวธญัญา ธิมาชยั กรรมการบริษัท 1,200,000 5.00 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนที่

ได้รับจัดสรร 

(หน่วย) 

ร้อยละของ

จาํนวนที่ออก

และเสนอขาย 

8. นางสาวสนุทรี จิตต์ธรรม กรรมการของบริษัทย่อย 1,200,000 5.00 

9. นางสาวมาลินี จนัทร์นุ่ม กรรมการของบริษัทย่อย 1,100,000 4.58 

10. นางสาวสพุรรษา ตัง้ตระกลู กรรมการของบริษัทย่อย 1,000,000 4.17 

11. นายณราวฒิุ ธานีพนู ผู้จดัการสว่นศนูย์บริการ 1,000,000 4.17 

โดยกรรมการอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ ใช้สิทธิแทนผู้ ถือหุ้นได้

ในการประชมุครัง้นี ้คือ หมอ่มหลวงวินยั เกษมศรีและนายศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม  

ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเร่ืองดังกล่าวแล้วและมีมติเสนอให้ท่ีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 24,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้

หุ้ นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขาย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทัง้พิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการ

บริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ตลอดจนการนํา

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตอ่ไป 

จากนัน้ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ดําเนินการประชมุตอ่ 

เลขานกุารฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 24,000,000 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขาย โดยไม่คิด

มูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทัง้พิจารณามอบอํานาจให้

คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนด

รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน

ดงักลา่ว ตลอดจนการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยตอ่ไป โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 24,000,000 หุ้ น  

(ย่ีสิบสี่ล้านหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามตารางข้างต้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ

ซึ่งออกและเสนอขาย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย  
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รวมทัง้พิจารณาอนุมติัมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ มี

อํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรในการ

จัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ตลอดจนการนําหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้น จํานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 462,908,001 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

รวม 462,908,001 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วน

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ 

วาระที่ 10 พิจารณารับทราบการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็น

นัยสําคัญ ด้วยวิธีเกล่ียวงเงนิ 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุทราบ 

นางสาวนุชนาถ สกุลสนัเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จดัการส่วนบญัชีและ

การเงิน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจมีความผนัผวนและมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงได้พิจารณา 

และเห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบนัการขยายสาขาของบริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ จํากดั (“ฮอนด้ามะลิวลัย์”) ซึง่เป็น

บริษัทย่อยของบริษัท ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงจึงต้องมีความระมัดระวังเพ่ิมขึน้ ดังนัน้เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันท่ียังไม่เหมาะสมกับการขยายสาขาของฮอนด้ามะลิวัลย์ บริษัทจึงมีการพิจารณาทบทวน

ความเหมาะสมและได้เปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงิน IPO ท่ีเหลือทัง้หมดจํานวน 88,008,038.74 บาท เป็น

เงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

ทัง้นี  ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเร่ืองดังกล่าวแล้วเห็นสมควรอนุมัติการ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2565 

รับทราบการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสําคญั ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงินตามท่ีเสนอ

ข้างต้น 
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จากนัน้ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ดําเนินการประชมุตอ่ 

เลขานุการฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระท่ี 10 นีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

จากนัน้จงึขอให้ประธานฯ เข้าสูว่าระถดัไป 

วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองด้วยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรท่ีจะเปิดโอกาสให้กับ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากวาระการประชุมท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ในหนังสือ

เชิญประชมุได้ โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนัน้ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด โดยได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2565 ผ่านทาง

เวบ็ไซต์ของบริษัท ระหว่างวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

ของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม สําหรับการเสนอวาระอ่ืนๆ 

ประธานฯ จึงได้ชีแ้จงหลกัเกณฑ์ ดงันี ้ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) มาตรา 105 วรรค 2 และข้อ 36 ของข้อบงัคบับริษัท กําหนดไว้วา่เม่ือท่ีประชมุพิจารณาระเบียบวาระการ

ประชุมตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึ่ง

ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ใน

หนงัสือเชิญประชุมอีกก็ได้ ดงันัน้หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระการประชุม

จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดหรือไม่น้อยกว่า

200,000,000 หุ้นจากจํานวนหุ้นทัง้หมด 600,000,000 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ท่ีประชุมพิจารณาได้ 

และสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากระเบียบวาระการประชมุหรือไม ่

ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอ่ืนเข้าสูก่ารพิจารณาของท่ีประชมุ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารเป็นผู้ ชีแ้จงคําถามท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมพิมพ์ในเมนู e-Question ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

ตัง้แตเ่ร่ิมต้นการประชมุ 

นางสาววโรชา ไกรครุฑ ผู้ จัดการฝ่ายบัญชี กล่าวรายงานว่านายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ ถือหุ้ น  

ได้สอบถามประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ขอทราบรายละเอียดของงบลงทนุตอ่สาขาและผลการดําเนินงานของบริษัท ออโตคลิก

บายเอซีจี จํากดั (“ออโตคลิก”) เปรียบเทียบกบับริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั (“ฮอนด้ามะลวิลัย์”) 
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(2) ท่ีดินของฮอนด้ามะลวิลัย์และออโตคลกิเป็นการซือ้หรือการเช่า มีคา่เสื่อมราคาก่ีปี และ

คาดวา่จะคืนทนุภายในก่ีปีตอ่สาขา  

(3) รายละเอียดของธุรกิจ Fast fit ในระยะยาวจะเป็นอย่างไร โดยบริษัทเป็นเจ้าของเอง

หมดหรือทําเป็นเฟรนไชส์ รวมทัง้รายได้หลกัมาจากอะไร และแหลง่เงินลงทนุท่ีจะใช้ในการขยายสาขา 

(4) สาเหตท่ีุการเพ่ิมขึน้ของคา่เสื่อมราคาปี 2564 ไมม่ากนกั เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563  

(5) ในงบกระแสเงินสดมียอดสินค้าคงเหลือลดลงจํานวน 232 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบ

กับปี 2563 ซึ่งเป็นการลดลงอย่างมีนัยสําคัญ โดยสวนทางกับการขยายกิจการของบริษัท ไม่ทราบว่าสินค้า

คงเหลือดงักลา่วเป็นสินค้าประเภทรถยนต์หรือสินค้าประเภทอ่ืน 

(6) สําหรับวาระท่ี 9 การออก warrant-1 เป็นการออกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน

อย่างเดียวหรือไม ่มีอายเุท่าไหร่ และเป็น ESOP หรือโบนสั 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงคําถามจากผู้ ถือหุ้น 

โดยมีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้

จากผลการดําเนินงานของออโตคลิกเปรียบเทียบกบัฮอนด้ามะลิวลัย์ ออโตคลิกเป็นธุรกิจในสว่น

ของงานซ่อมและบริการของรถยนต์ทุกย่ีห้อ ซึง่ในฮอนด้ามะลิวลัย์ก็เป็นส่วนงานท่ีมีกําไรดีเช่นกัน ทัง้นี ้การเปิด 

ออโตคลิก บริษัทมีความตัง้ใจท่ีจะแก้ไขจุดออ่นและเสริมจุดแข็งด้วยการสร้างแบรนด์เป็นของตวัเอง ซึง่คาดวา่จะ

ไปได้ดีในระยะยาว 

ในส่วนของผลการดําเนินงาน ออโตคลิกเร่ิมจดทะเบียนในปี 2563 และเร่ิมเปิดสาขาแรกท่ี

จังหวดัภูเก็ตในเดือนมีนาคม 2564 สาขาท่ีสองในเดือนพฤษภาคม 2564 และท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล อีก 3 

สาขาในเดือนธันวาคม 2564 :ซึง่โดยปกติธุรกิจท่ีเร่ิมใหม่นัน้จะมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมตอนเร่ิมการ

เปิดศนูย์บริการและการตลาดสงู เป็นผลทําให้ผลการดําเนินงานในช่วงแรกของออโตคลิกขาดทุน  อย่างไรก็ตาม 

จากการศกึษาความเป็นไปได้ พบวา่ หากออโตคลิกเปิดได้ 20 สาขาและแตล่ะสาขาทํารายได้วนัละ 50,000 บาท 

รายได้รวมจะเท่ากบัรายได้ของธุรกิจดีลเลอร์ในปัจจุบนั คือ วนัละประมาณ 1 ล้านบาท และหากทํารายได้ได้วนั

ละ 70,000 บาทจะเร่ิมมีกําไร  สําหรับแผนในปี 2565 บริษัทตัง้ใจจะเปิดเพ่ิมอีก 13 สาขา รวมกบัของเดิม 5 สาขา

เป็น 18 สาขา  

อย่างไรก็ตาม ออโตคลิกยงัไม่มีแผนท่ีจะเปิดเฟรนไชส์ เน่ืองจากธุรกิจ Fast fit ประกอบด้วยสอง

ส่วนคือ (1) ธุรกิจบริการท่ีมีกําไรสงู และ (2) ธุรกิจค้าปลีก  ดงันัน้ หากบริษัทดําเนินการได้เอง จะทําให้บริษัทมี 

อํานาจตอ่รองกบัผู้ จําหน่าย (Supplier) สงูขึน้ ซึง่เป็นหวัใจของการค้าปลีก 
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