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ผู้สอบบัญชี
1.

นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ

บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย
1.

นางสาวสิริพรรณ เกรี ยงวัฒนพงษ์

บริ ษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จํากัด

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง
บริ ษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ ม จํ ากัด (DAP) เป็ นผู้ทําการตรวจสอบการลงทะเบี ยนของ
ผู้ ถื อ หุ้ นและตรวจนั บ ผลการลงคะแนนเสี ย งและคุณ พรรั ต น์ อัจ ฉริ ย หิ รั ญ ชัย ที่ ป รึ ก ษากฎหมายอิ ส ระเป็ น
ผู้สงั เกตการณ์ในการประชุม
เริ่มการประชุม
ณ เวลา 10.00 น. นายพานิ ช พงศ์ พิ โรดม ประธานกรรมการทํ าหน้ าที่ เป็ นประธานที่ ประชุม
(“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสิริพรรณ เกรี ยงวัฒนพงษ์ เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้ดําเนินการ
ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ ก ส์ (e-AGM) (“เลขานุ ก ารฯ”) เลขานุการฯ รายงานให้ ที่ ป ระชุมทราบถึงข้ อมูลใน
ปั จจุบนั ที่เกี่ยวกับจํานวนทุนและจํานวนหุ้นของบริ ษัท ออโตคอร์ ป โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน

300,000,000

บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

300,000,000

บาท

แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน

600,000,000

หุ้น

หุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายแล้ ว

600,000,000

หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

0.50

บาท

บริ ษั ทได้ ระบุวันกํ าหนดรายชื่ อผู้ถื อหุ้นที่ มีสิ ทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นประจํ าปี 2565
(Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมเพื่อเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่ มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มีผ้ ูถือหุ้น
เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 33 ราย รวมมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทังสิ
้ ้น 37 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 467,691,801 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
77.9486 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงั ้ หมดของบริ ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับข้ อ 33.
ของบริ ษัท ซึง่ กําหนดไว้ ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 ราย หรื อไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม จากนัน้ ประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมและให้ เลขานุการฯ
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว
ก่อนเข้ าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ ชี ้แจงให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและ
วิธีการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
1.
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้ นับหุ้น 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรื อได้ รับมอบฉันทะ
2.

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้

3.
ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึง่ ได้ บนั ทึกไว้ ล่วงหน้ าเมื่อ
ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม ถ้ าผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระ
ใดไว้ หรื อ ระบุไว้ ไม่ชัด เจน ผู้รั บ มอบฉัน ทะจะเป็ น ผู้อ อกเสี ย งลงคะแนนสํ าหรั บ ระเบี ย บวาระนัน้ ๆ ได้ ต ามที่
เห็ น สมควรโดยการคลิ กเข้ าไปในเมนูก ารลงคะแนนเสี ยงในระบบ สําหรั บการนับ ผลการลงคะแนนเสีย งแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
(1)

วาระที่ต้องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วย แต่
ไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

(2)

วาระที่ต้องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับ
เสี ยงของผู้ถื อหุ้น ทัง้ หมดที่ มาประชุมที่ ออกเสีย งเห็ นด้ วย ไม่เห็ น ด้ วย และ
งดออกเสียง
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(3)

วาระที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้ อง
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงคัดค้ านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในครั ง้ นี ้ จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทัง้ หมดที่ มา
ประชุมที่ออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง

(4)

วาระที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
เสี ย งทั ง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน
จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้น ทัง้ หมดที่ มาประชุมที่
ออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านเมนูลงคะแนนเสียง e-Voting ของระบบ DAP
e-Shareholder Meeting โดยกดปุ่ ม “ลงคะแนน” ภายในเวลาที่ บริ ษัทกํ าหนด ซึ่งบริ ษัทจะให้ เวลากับผู้ถือหุ้น
อย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง จากนันกดปุ่
้
ม “ส่งคะแนน” ซึง่ การลงคะแนนจะมี 3 ตัวเลือก ได้ แก่ เห็นด้ วย ไม่
เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ทัง้ นี ้ ในระหว่างการเปิ ดให้ ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะไม่ดําเนินการทําเครื่ องหมายใดๆ ภายในเวลาที่กําหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิกบั วาระที่เสนอมานัน้
ในกรณี ข อง Custodian ที่ ได้ ส่งเอกสารใบมอบฉัน ทะ พร้ อมระบุ ก ารออกเสี ย งลงคะแนนไว้
บริ ษัทได้ ดําเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ ในระบบแล้ ว
ทังนี
้ ้ เมื่อเลขานุการฯ ได้ แจ้ งปิ ดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ ว ระบบจะนับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ยงั ไม่ได้ ดําเนินการใดๆ เป็ น “เห็นด้ วย” กับวาระที่เสนอมานันโดยอั
้
ตโนมัติ
การรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง (แล้ วแต่กรณี ) หัก
ออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมและ/หรื อออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุ ปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
- วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 6 และวาระที่ 9 ต้ องได้ รั บ มติ อ นุมัติ ด้ วย
คะแนนเสี ย งข้ างมากของจํ านวนเสี ย งทั ง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
- วาระที่ 5 ต้ องได้ รั บ มติ อ นุ มัติ ด้ วยคะแนนเสี ย งไม่น้ อ ยกว่าสองในสามของจํ านวนเสี ย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
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- วาระที่ 7 ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถื อ หุ้น ซึ่งมาประชุมและมี สิ ท ธิ ออกเสี ย งลงคะแนน และต้ องไม่ มี ผ้ ูถื อหุ้ น ซึ่ง ถื อหุ้ น
รวมกันเกิ นกว่าร้ อยละสิบของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
คัดค้ านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้
- วาระที่ 8 ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 10 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมมีคําถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม
ในแต่ละวาระ หรื อ มีคําถามนอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณาอยู่ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมพิมพ์
คําถามผ่านเมนูคําถาม e-Question ของระบบ DAP e-Shareholder Meeting สําหรับเข้ าคิวเพื่อถามคําถาม โดย
สามารถเข้ าคิวได้ ในวาระปั จจุบนั หรื อส่งคําถามล่วงหน้ าได้ ตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ นการประชุม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะรวบรวมคําถาม
ทัง้ หมด และตอบคําถามจากผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่านภายหลังจากเสร็ จสิ ้นการประชุมทุกวาระของการประชุม
จากนันจึ
้ งขอให้ ประธานฯ เข้ าสูว่ าระการประชุมที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 แล้ วเสร็ จภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดและได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุม
ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาล่วงหน้ าแล้ วพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
จากนัน้ เลขานุการฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2564 และลงมติในวาระนี ้ผ่านระบบการลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ตามที่เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

468,416,001

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

-

468,416,001

100

รวม

5

หมายเหตุ
วาระที่ 2

มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณารั บ ทราบผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2564 และพิ จารณาอนุ มั ติ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของ
บริษัท สําหรั บปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีท่ ไี ด้ รับอนุญาตแล้ วและรั บทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ยงและ
ผู้จดั การส่วนบัญชีและการเงิน รายงานผลการดําเนินงานโดยสรุ ปของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในรอบปี 2564 และ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริ ษัทสําหรับปี บัญชีสิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตแล้ วให้ ที่ประชุมทราบ
นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ยงและผู้จดั การส่วนบัญชีและ
การเงิ น กล่าวรายงานผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษัท ออโตคอร์ ป โฮลดิ ง้ จํ ากัด (มหาชน) ในรอบปี 2564 ผ่าน
วีดิทศั น์โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดงั นี ้
ปี 2564 ยั งคงเป็ น อี ก หนึ่ งปี ที่ ท้ าทายของกลุ่ม ออโตคอร์ ป เป็ น อย่ างมาก เมื่ อต้ องเผชิ ญ กั บ
ผลกระทบต่าง ๆ อันเกิดจากการแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลให้ เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะซบเซา
และตลาดรถยนต์ชะลอตัว ปั ญหาชิปเซมิคอนดักเตอร์ ที่ขาดแคลนทั่วโลกซึ่งต่อเนื่ องมาตัง้ แต่ปี 2563 ที่ส่งผลให้
ชิ ้นส่วนที่จะนํามาผลิตรถยนต์ไม่เพียงพอ และเนื่องด้ วยสถานการณ์ ดงั กล่าว บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ประเทศ
ไทย) จํ า กั ด จึ ง หยุ ด เดิ น สายการประกอบรถยนต์ ช่ั ว คราวของโรงงานในนิ ค มอุ ต สาหกรรมโรจนะ จั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ซึ่งผลิ ตรถยนต์ ในกลุ่มเอสยูวี ทัง้ บี อาร์ -วี, เอชอาร์ -วี , ซี อาร์ -วี รวมทัง้ รถยนต์ นั่งขนาดใหญ่
ฮอนด้ า แอคคอร์ ด ชัว่ คราวเป็ นระยะเวลา 1 เดือน (เมื่อวันที่ 4 ถึง 31 พฤษภาคม 2564)
สําหรั บธุรกิจผู้จําหน่ายรถยนต์ และศูนย์ บริ การยี่ห้อฮอนด้ า ปั จจุบันเปิ ดดําเนิ นการทัง้ หมด 9
โชว์รูม 8 ศูนย์บริ การ ใน 5 จังหวัด ทัง้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึง่ ก็ได้ รับผลกระทบทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อมจากปั ญหาต่างๆ ตามที่ได้ กล่าวไปแล้ วนัน้ ส่งผลให้ ภาพรวมยอดขายรถยนต์รวมภายในประเทศตังแต่
้ เดือน
มกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 จึงลดลงเหลืออยู่ที่ 759,119 คัน หรื อลดลงร้ อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปี 2563
เมื่ อ เดื อ นมกราคม 2565 บริ ษั ท ฮอนด้ า ออโตโมบิ ล (ประเทศไทย) จํ ากัด ประกาศผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2564 ซึง่ สามารถครองอันดับ 1 ตลาดรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลปี 2564 ในประเทศไทย (ตังแต่
้ เดือน
มกราคมถึงเดือนธันวาคม) ด้ วยยอดจําหน่ายสะสมรวม 88,692 คัน (ลดลงร้ อยละ 4.6) ครองส่วนแบ่งทางการตลาด
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ร้ อยละ 27.9 และครองอันดับ 1 ต่อเนื่องอีกปี อีกทังเป็
้ นผู้นําใน 4 เซกเมนต์หลัก ตอกยํ ้าการเป็ นแบรนด์ยอดนิยมใน
ประเทศไทย โดยที่ผ่านมา ฮอนด้ าได้ นําเสนอระบบการขับขี่ที่ชาญฉลาดและทรงพลัง ด้ วยยนตรกรรมฟูลไฮบริ ด
อี:เอชอีวี ที่มาพร้ อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริ ยะ Honda SENSING ซึง่ ครอบคลุมในหลากหลายเซกเมนต์
ได้ แก่ ฮอนด้ าเอชอาร์ -วี อี:เอชอีวีใหม่ ที่ เพิ่ งเปิ ดตัวไปเมื่อปลายปี 2564 รวมทัง้ ฮอนด้ าซิตี ้ อี:เอชอีวี ฮอนด้ าซิตี ้
แฮทช์แบ็ก อี:เอชอีวี และ ฮอนด้ าแอคคอร์ ด อี:เอชอีวี ส่งผลให้ ยนตรกรรมอี:เอชอีวี ฟูลไฮบริ ด ได้ รับความนิยมเพิ่ม
สูงขึน้ โดยสามารถตอบโจทย์ ความต้ องการของลูกค้ าได้ ทัง้ ด้ านสมรรถนะการขับขี่ ที่ มาพร้ อมเทคโนโลยี ความ
ปลอดภัย และให้ อตั ราการประหยัดนํ ้ามันที่ดีเยี่ยม
จากสถานการณ์ ที่ เกิ ดขึน้ ส่งผลให้ บริ ษัท ฮอนด้ ามะลิ วลั ย์ จํ ากัด-บริ ษัทย่อย มี ยอดจํ าหน่ าย
รถยนต์ของบริ ษัทลดลงอย่างมีสาระสําคัญ โดยยอดจําหน่ายรวมทังปี
้ ลดลงร้ อยละ 21.05 เมื่อเทียบกับปี 2563
และแม้ ว่าสภาพเศรษฐกิจและสภาวะอุตสาหกรรมในปี 2564 จะไม่เอื ้อต่อการดําเนินธุรกิจ แต่
กลุ่มออโตคอร์ ปยังคงมุ่งมั่นดําเนิ นงานตามทิ ศทางและแผนกลยุทธ์ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวเพื่ อการเติบโตใน
อนาคต รวมไปถึงการขยายสาขาของบริ ษัทย่อยแห่งใหม่ ซึ่งเป็ นธุรกิจศูนย์บริ การรถยนต์ทุกยี่ห้อประเภทเร่ งด่วน
(Fast Fit) บริ ษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จํากัด ซึง่ เปิ ดดําเนินการสาขาแรกไปในเดือนมีนาคม 2564 และสามารถขยาย
สาขา ซึง่ กระจายอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 2 สาขา ในกรุ งเทพฯและปริ มณฑลอีก 3 สาขา รวมเป็ น 5 สาขาภายในปี 2564
ในปี 2564 ออโตคลิกถือเป็ นน้ องใหม่ ที่เพิ่งเข้ ามาในวงการ Fast fit เพียง 1 ปี แต่ก็มีบริ การต่างๆ
ครบถ้ วนไม่ว่าจะเป็ นเปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนนํ ้ามันเครื่ อง เช็กระยะ ไม่แพ้ ค่าย Fast fit ระดับต้ นๆ
อีกทังยั
้ งได้ รับการตอบรับที่ดีขึ ้นเรื่ อยๆ ส่งผลให้ รายได้ จากการบริ การซ่อมเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากเพิ่งเริ่ ม
เปิ ดดําเนินการ ทําให้ เกิดค่าใช้ จ่ายในการเตรี ยมความพร้ อม เพื่อสร้ างมาตรฐานและคุณภาพงานบริ การให้ กบั ลูกค้ า
ในการเข้ ารั บ บริ การ เพื่ อสร้ างความประทับ ใจสูงสุด ส่ งผลให้ รายได้ รวมของกลุ่ม บริ ษั ท ลดลงร้ อยละ 16.75
เมื่อเทียบกับปี 2563
อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ จะต้ องเผชิญกับปั จจัยความท้ าทายในด้ านต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ วนัน้ บริ ษัทยัง
สามารถทํากําไรสุทธิได้ 28.22 ล้ านบาท แต่หากพิจารณาเปรี ยบเทียบกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี 2563
แล้ ว ในปี 2564 มีกําไรลดลง 6.95 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 19.76
ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของ
บริ ษัท สําหรั บปี บัญ ชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทัง้ รายงานของผู้สอบบัญ ชี ซึ่งปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2564 ที่บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ ว มีสาระสําคัญสรุ ปได้
ดังนี ้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 1,298.40 ล้ านบาท ลดลง 24.17 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 1.83 โดยสาเหตุหลักมาจาก การลดลงของสินค้ าคงเหลือประเภทรถยนต์ของฮอนด้ ามะลิวลั ย์ที่ลดลง
กว่า 105.52 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 49.52 ส่วนหนึ่งเกิ ดจากปั ญ หาชิ ป เซมิ ค อนดักเตอร์ ที่ ขาดแคลน ส่งผลให้
โรงงานผลิตรถยนต์ขาดแคลนชิปในการผลิต และไม่สามารถตอบสนองต่อยอดขายได้ ทนั ท่วงที ประกอบกับบริ ษัทมี
การวางแผนการสัง่ ซื ้อเพื่อการบริ หารจัดการสินค้ าคงเหลือที่ดีขึ ้น โดยระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยเท่ากับ 49 วัน ลดลง
จากสิ ้นปี 2563 จํานวน 25 วัน
หนีส้ ินรวม 631.12 ล้ านบาท ลดลง 28.59 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.33 สาเหตุหลักมาจาก การ
จ่ายชําระคืนตัว๋ สัญญาใช้ เงิน จากการบริ หารจัดการสินค้ าคงเหลือที่ดีขึ ้นของฮอนด้ ามะลิวลั ย์ และการจ่ายชําระคืน
เงินกู้ยืมตามสัญญา ในขณะที่หนี ้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ ้นเนื่องจากออโตคลิกทําสัญญาเช่าที่ดินเพิ่มขึ ้น 4 สาขา
ในปี 2564
รายได้ รวมเท่ากับ 1,727.94 ล้ านบาท ลดลง 347.58 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.75 สาเหตุหลักมา
จาก ส่วนงานจํ าหน่ ายรถยนต์ และอุป กรณ์ ตกแต่งที่ ลดลงกว่า 329.19 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.52 ซึ่ง ได้ รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชือ้ ไวรั สโคโรนา 2019 และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์
อย่างต่อเนื่ อง การจําหน่ายในประเทศมีการชะลอตัว เนื่ องจากกําลังซือ้ ภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัว อีกทัง้ ยังเกิ ด
ปั ญหาการขาดแคลนชิ ้นส่วนการผลิต เช่น ปั ญหาชิปขาดตลาด
กําไรสุทธิสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 28.22 ล้ านบาท ลดลง 6.95 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 19.76 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ โดยรวมเกิดจากผลการดําเนินงานของออโต
คลิกซึง่ เพิ่งเริ่ มเปิ ดดําเนินการ ทําให้ เกิดค่าใช้ จ่ายในการเตรี ยมความพร้ อมตอนเริ่ มการเปิ ดศูนย์บริ การ ซึง่ ค่าใช้ จ่าย
ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการฝึ กอบรมพนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญในงานด้ านบริ การยานยนต์ เพื่อสร้ างมาตรฐานและคุณภาพ
งานบริ การ และการจัดทําแผนทางด้ านการตลาด สื่อโฆษณา เพื่อให้ เป็ นที่ร้ ู จัก และให้ ลูกค้ าที่ได้ เข้ ามารั บบริ การ
ได้ รับความพึงพอใจ แต่ในส่วนของฮอนด้ ามะลิวลั ย์ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.34 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากต้ นทุนทางการเงินที่ลดลง จึงทําให้ มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้น
โดยความเห็ น คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํ าปี 2565
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรั บปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเห็นว่า
ถู ก ต้ อง ครบถ้ วน และเพี ย งพอตามหลัก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปและผ่ านการพิ จ ารณาและเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตแล้ ว จึงขอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรับปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ซึง่ ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตแล้ วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
จากนัน้ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการฯ ดําเนินการประชุมต่อ

8

เลขานุการฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2564 และ
อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จ และรั บ ทราบรายงานผู้สอบบัญ ชี โดยการออกเสี ยง
ลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2564 และอนุมตั ิงบ
แสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรับปี
บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตแล้ วและรับทราบ
รายงานของผู้สอบบัญชี ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

468,416,001

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

-

468,416,001

100

รวม
หมายเหตุ
วาระที่ 3

ให้ ที่ประชุมทราบ

มติในวาระนี ต้ ้ องได้ รับการรั บรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาและอนุ มัติการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปั นผล
ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2564
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววโรชา ไกรครุ ฑ ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้

นางสาววโรชา ไกรครุ ฑ ผู้จัดการฝ่ ายบัญ ชี ชี แ้ จงต่อที่ ประชุมว่า จากผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษัทสําหรั บปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษัทมีกําไรสะสมเป็ นจํานวนเงิน 161,622,580 บาท
และกําไรสุทธิเป็ นจํานวนเงิน 2,206,168 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ซึง่ ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว) คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าควรเสนอให้ บริ ษัท
จัดสรรเงินกําไรเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
(1)

จัดสรรเงินกําไรเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 120,000 บาท โดยคิด
เป็ นร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี ของบริ ษัท และ
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(2)

จ่ายเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผ้ ูถือหุ้น ซึ่งมี ชื่อปรากฏในสมุดทะเบี ย นผู้ถือหุ้น ณ วัน กํ าหนด
รายชื่ อผู้ถือหุ้นเพื่ อสิทธิ ในการรับเงินปั นผล (Record Date) คือ 6 พฤษภาคม 2565
โดยจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิและกําไรสะสมของบริ ษัทในอัตราหุ้นละ 0.0133 บาท
ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 361.99 ของกํ าไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะบริ ษัทสําหรั บปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมเป็ นเงินปั นผลจํ านวนทัง้ สิน้ 8,000,000 บาท และการ
จ่ายเงินปั นผลจะดําเนินการภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ พิจารณาและมีมติเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทประจําปี
2564 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
จากนัน้ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการฯ ดําเนินการประชุมต่อ
เลขานุการฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทประจําปี 2564 และลงมติในวาระนี ้ผ่านระบบการลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ วมี ม ติ อนุมัติ ก ารจัด สรรเงิ น กํ าไรเป็ น ทุน สํ ารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทประจําปี 2564 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

468,416,001

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

-

468,416,001

100

รวม
หมายเหตุ
วาระที่ 4

มติในวาระนี ต้ ้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ แทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่ ง
ตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่
มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้ อบังคับของบริ ษัท (ข้ อ 15) กรรมการของบริ ษัทจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการ
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ทังหมดจะต้
้
องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ของบริ ษัท สําหรับกรรมการที่ต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 มีจํานวน 3 ราย ดังนี ้
(1)

นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวฒ
ั น์

กรรมการและกรรมการบริ หารความเสี่ยง

(2)

นางสุกใส โภคทรัพย์

กรรมการ

(3)

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ

กรรมการและกรรมการบริ หารความเสี่ยง

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อให้ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
โดยได้ ประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ในระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นรายใดแจ้ งความจํานงในเรื่ องดังกล่าว
เลขานุการฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ที่ ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาแต่งตังกรรมการซึ
้
ง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัทตาม
ตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี ้ ข้ อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและ
ได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 3 ในหนังสือ
เชิญประชุม
จากนันเลขานุ
้
การฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตาม
วาระเป็ นรายบุคคลและลงมติในวาระนี ้ผ่านระบบลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระตามที่เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี ้
(1)

นางหทัยรั ตน์ รั งคกูลนุวัฒน์

กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

468,416,001

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

-

468,416,001

100

รวม
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(2)

นางสุกใส โภคทรั พย์

กรรมการ

มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

468,416,001

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

-

468,416,001

100

รวม
(3)

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ

กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

468,416,001

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

-

468,416,001

100

รวม
หมายเหตุ
วาระที่ 5

มติ ในวาระนี ต้ ้ องได้ รับ การรั บ รองด้ วยคะแนนเสีย งข้ างมากของจํ านวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาและอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรั บปี 2565
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท (ตามคําแนะนําและความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้ มีมติเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 พิจารณา
อนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2565 โดยมีวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
ตามรายละเอียดดังนี ้
ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
รายการ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

วงเงินที่ขออนุมัติ
5,000,000

ปี 2564 (ปี ที่ผ่านมา)
วงเงินที่ได้ รับ
จ่ ายจริง
อนุมัติ
5,000,000
830,000
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ค่ าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่ อย (บาท)

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
เบีย้ ประชุม/ครั ง้ /ท่ าน

ปี 2564 (ปี ที่ผ่านมา)
เบีย้ ประชุม/ครั ง้ /ท่ าน

1. คณะกรรมการบริ ษัท
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

25,000
20,000

25,000
20,000

• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

25,000
20,000

25,000
20,000

• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
2.3 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

25,000
20,000

25,000
20,000

• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
2.4 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

25,000
20,000

25,000
20,000

25,000
20,000

-

• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
3. โบนัสกรรมการ
4. เงินเดือนกรรมการต่อท่าน
(1) นายพานิช พงศ์พิโรดม
(2) นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
(3) หม่อมหลวงวินยั เกษมศรี
(4) ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
5. อื่นๆ

พิจารณาจากผลประกอบการ
ระหว่างปี เป็ นเกณฑ์
30,000
30,000
10,000
10,000
ไม่เกินวงเงินที่ขออนุมตั ิ

พิจารณาจากผลประกอบการ
ระหว่างปี เป็ นเกณฑ์
-

ทัง้ นี ้ คณะกรรมการกํ ากับดูแลกิ จการที่ ดีได้ รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษัท ตามมติ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยเบี ้ยประชุมของกรรมการบริ ษัทและ
กรรมการชุด ย่อ ยสํ าหรั บ ปี 2565 เป็ นอัตราเดิมที่ ได้ อนุมัติ ไว้ แ ล้ วในการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจํ าปี 2564
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และค่าตอบแทนข้ างต้ นจะจ่ายให้ เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ ไม่ได้ เป็ น
ผู้บริ หาร (Non-Executive Director) ที่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทเท่านัน้
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จากนัน้ เลขานุการฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและ
กรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2565 และลงมติในวาระนี ้ผ่านระบบการลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย
สําหรั บปี 2565 ตามที่ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

466,251,001

99.5378

0

0

2,165,000

0.4622

468,416,001

100

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
หมายเหตุ
วาระที่ 6

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

พิจารณาและอนุ มัติการแต่ งตัง้ ผู้ สอบบัญชีของบริ ษัทและกําหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ ู สอบ
บัญชีสําหรั บปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววโรชา ไกรครุ ฑ ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี เป็ นผู้ชีแ้ จงรายละเอียดใน
วาระนี ้ต่อที่ประชุม
นางสาววโรชา ไกรครุ ฑ ผู้จัดการฝ่ ายบัญ ชี ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับรอบปี บัญชี 2565 โดยที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้
คัดเลือกและขอเสนอให้ แต่งตังนายบุ
้
ญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรื อนายไวโรจน์
จินดามณี พิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรื อนายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ าต
เลขที่ 8829 แห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชี
ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะเป็ นผู้ทําการ
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริ ษัท และจะเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสําหรับปี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2565 โดยกํ าหนดค่าสอบบัญ ชี ป ระจํ าปี 2565 ของงบการเงิน เฉพาะกิ จการและ
งบการเงินรวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 3,000,000 บาท
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ทัง้ นี ้ ผู้ส อบบัญ ชี ต ามรายชื่ อที่ เสนอมานัน้ ไม่ได้ เป็ น กรรมการ พนัก งาน ลูก จ้ างหรื อผู้ดํ ารง
ตําแหน่งหน้ าที่ ใดๆ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย รวมทัง้ ไม่มีค วามสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัท ย่อย
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
จากนันได้
้ มอบหมายให้ เลขานุการฯ ดําเนินการประชุมต่อ
เลขานุ ก ารฯ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารแต่ ง ตัง้ ผู้ ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และกํ าหนด
ค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชีสําหรับปี 2565 และลงมติในวาระนี ้ผ่านระบบการลงคะแนนเสียง
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทและกําหนดค่าตอบแทนแก่
ผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2565 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

468,416,001

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

-

468,416,001

100

รวม
หมายเหตุ
วาระที่ 7

มติในวาระนี ต้ ้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาและอนุ มัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท
ให้ แก่ กรรมการ ผู้ บริ หารและพนั กงานของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่ อย (ESOP Warrant-1)
จํานวนไม่ เกิน 24,000,000 หน่ วย (ยี่สิบสี่ล้านหน่ วย) โดยไม่ คดิ มูลค่ า

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ยงและ
ผู้จดั การส่วนบัญชีและการเงิน ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ให้ ที่ประชุมพิจารณา
นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ยงและผู้จดั การส่วนบัญชีและ
การเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และเป็ น
การสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ให้ ทํางานกับบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยในระยะยาว สร้ างประโยชน์ สูงสุดให้ แก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อย อีกทัง้ เพื่อเป็ นการตอบแทนความ
มุ่งมัน่ ทุ่มเทในการทํางานที่ช่วยสร้ างความเจริ ญเติบโตให้ กบั บริ ษัทและบริ ษัทย่อย บริ ษัทจึงเห็นสมควรให้ อนุมตั ิ
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การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวนไม่เกิน 24,000,000 หน่วย โดยไม่
คิดมูลค่าให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย (ESOP Warrant-1) ซึง่ เป็ นการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
32/2551 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4 ที่ได้ สง่ ไป
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน ซึง่ มีรายละเอียดเบื ้องต้ น ดังนี ้
ประเภท

ใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ของบริ ษัท ออโตคอร์ ป โฮลดิง้
จํากัด (มหาชน)

ชนิด

ใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

จัด สรรให้ แ ก่ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และ/หรื อ พนัก งานของบริ ษั ท และ
บริ ษัทย่อย โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื ้อหลักทรัพย์

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ แรก

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ

24,000,000 หน่วย

ราคาเสนอขาย

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

จํานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สิทธิ

24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท คิดเป็ นจํานวนร้ อย
ละ 4.00 ของหุ้ นที่ จํ า หน่ า ยได้ แล้ วทั ง้ หมดของบริ ษั ทจํ า นวน
600,000,000 หุ้น

อัตราการใช้ สิทธิ

ใบสําคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อัตราการใช้ สิทธิ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้ สิทธิ

3.80 บาทต่อหุ้น โดยราคาการใช้ สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริ ษัทได้
พิจารณาเรื่ องดังกล่าวแล้ วและมีมติเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวนไม่เกิน 24,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและ/หรื อ บริ ษัทย่อย (ESOP Warrant-1) รวมทังพิ
้ จารณามอบอํานาจ
ให้ คณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้พิจารณารายชื่อและ/หรื อคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท
และ/หรื อบริ ษัทย่อยที่ จะได้ รับการจัดสรรใบสําคัญ แสดงสิทธิ และจํานวนใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่จะจัดสรรให้ แก่
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานแต่ละราย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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จากนัน้ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการฯ ดําเนินการประชุมต่อ
เลขานุการฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย (ESOP Warrant-1) จํานวน
ไม่เกิน 24,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า รวมทังพิ
้ จารณามอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้พิจารณา
รายชื่อและ/หรื อคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อยที่จะได้ รับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานแต่ละราย
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่เสนอ โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย (ESOP Warrant-1) จํานวนไม่เกิน
24,000,000 หน่วย (ยี่สิบสี่ล้านหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า และมีมติอนุมติการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ หาร
เป็ นผู้พิจารณารายชื่อและ/หรื อคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อยที่จะ
ได้ รับการจัดสรรใบสําคัญ แสดงสิทธิ และจํ านวนใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่จะจัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานแต่ละราย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

463,523,501

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

463,523,501

100

รวม
หมายเหตุ

มติในวาระนี ต้ ้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษ และต้ องไม่มีผ้ ูถือหุ้น
ซึง่ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงคัดค้ านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้
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วาระที่ 8

พิจารณาและอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้ านบาท
ถ้ วน) แบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้านหุ้น) มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์ ) จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ าน
บาทถ้ วน) เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 312,000,000 บาท (สามร้ อยสิบสองล้ านบาทถ้ วน)
แบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 624,000,000 หุ้น (หกร้ อยยี่สิบสี่ล้านหุ้น) มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุน
ละ 0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์ ) และอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของ
บริษัทให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจํ าปี 2565 พิ จารณาและอนุมัติการเพิ่ มทุน จดทะเบี ยนอีกจํ านวน 12,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญจํานวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 300,000,000 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 312,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 624,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่จะออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย รวมทัง้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิข้อ 4.
ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท เป็ น
ดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

312,000,000

บาท

(สามร้ อยสิบสองล้ านบาทถ้ วน)

แบ่งออกเป็ น

624,000,000

หุ้น

(หกร้ อยยี่สิบสีล่ ้ านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

0.50

บาท

(ห้ าสิบสตางค์)

หุ้นสามัญ

624,000,000

หุ้น

(หกร้ อยยี่สิบสีล่ ้ านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-ไม่มี- หุ้น

(- หุ้น)”

โดยแบ่งออกเป็ น

ทัง้ นี ้ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ทได้ พิ จ ารณาเรื่ องดังกล่าวแล้ วและมีมติ เสนอให้ ที่ป ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัทจากทุนจดทะเบี ยนเดิมจํานวน
300,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 312,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 624,000,000
หุ้น มูล ค่าที่ ต ราไว้ ห้ ุ น ละ 0.50 บาท และอนุ มัติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนังสื อบริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4. ของบริ ษั ท เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
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จากนั น้ เลขานุ ก ารฯ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก จํ า นวน
12,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 300,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 312,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 624,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท และอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4.
ของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่เสนอ โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ วมีมติอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนอีกจํานวน 12,000,000 บาท แบ่ ง
ออกเป็ น หุ้น สามัญ จํ านวน 24,000,000 หุ้น มูล ค่าที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.50 บาท จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จํ านวน
300,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 312,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 624,000,000
หุ้น มูล ค่ าที่ ต ราไว้ ห้ ุ น ละ 0.50 บาท และอนุ มัติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนังสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4. ของบริ ษั ท ให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

462,697,501

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

462,697,501

100

รวม
หมายเหตุ

วาระที่ 9

มติในวาระนี ต้ ้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ

พิจารณาและอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามั ญเพิ่มทุนจํานวน 24,000,000 หุ้น (ยี่สิบสี่ ล้าน
หุ้น) มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์ ) เพื่อรองรั บการใช้ สิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ ีจะซื อ้ หุ้ นของบริ ษั ทที่จะออกให้ แก่ ก รรมการ ผู้ บ ริ หารและพนั กงานของ
บริษัทและ/หรื อบริษัทย่ อย

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ยงและ
ผู้จดั การส่วนบัญชีและการเงิน ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ให้ ที่ประชุมพิจารณา
นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ยงและผู้จดั การส่วนบัญชีและ
การเงิน ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริ ษัทจะมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า
ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย ตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาในวาระที่
7 ข้ างต้ น บริ ษัทจึงต้ องดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
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เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ออกและเสนอขาย โดยไม่คิดมูลค่าให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและ
พนักงานของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ทัง้ นี ้ รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ที่ได้ รับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั้
่เสนอขายในครัง้ นี ้ มีดงั นี ้
กลุ่มที่

กลุ่ม

จํานวนที่ได้ รับ
จัดสรร (หน่ วย)

ร้ อยละของจํานวนที่
ออกและเสนอขาย

1.

กรรมการอิสระ

1,000,000

4.17

2.

กรรมการและผู้ บริ ห ารของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย

7,900,000

32.92

3.

พนักงานของบริ ษัท

15,100,000

62.91

รวม

24,000,000

100.00

รายชื่อกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่ได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับจัดสรรในครัง้ นี ้ มีดงั นี ้

รายชื่อ

ตําแหน่ ง

ร้ อยละของ
จํานวนที่
ได้ รับจัดสรร จํานวนที่ออก
(หน่ วย)
และเสนอขาย

1. นายพานิช พงศ์พิโรดม

กรรมการอิสระ

250,000

1.04

2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

กรรมการอิสระ

250,000

1.04

3. หม่อมหลวงวินยั เกษมศรี

กรรมการอิสระ

250,000

1.04

4. นายศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม

กรรมการอิสระ

250,000

1.04

5. นางสุกใส โภคทรัพย์

กรรมการบริ ษัท

1,200,000

5.00

6. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ

กรรมการบริ ษัท

1,200,000

5.00

7. นางสาวธัญญา ธิมาชัย

กรรมการบริ ษัท

1,200,000

5.00
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รายชื่อ

ตําแหน่ ง

ร้ อยละของ
จํานวนที่
ได้ รับจัดสรร จํานวนที่ออก
(หน่ วย)
และเสนอขาย

8. นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม

กรรมการของบริ ษัทย่อย

1,200,000

5.00

9. นางสาวมาลินี จันทร์ น่มุ

กรรมการของบริ ษัทย่อย

1,100,000

4.58

10. นางสาวสุพรรษา ตังตระกู
้
ล

กรรมการของบริ ษัทย่อย

1,000,000

4.17

11. นายณราวุฒิ ธานีพนู

ผู้จดั การส่วนศูนย์บริ การ

1,000,000

4.17

โดยกรรมการอิสระที่ผ้ ถู ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุม และเป็ นผู้ใช้ สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้
ในการประชุมครัง้ นี ้ คือ หม่อมหลวงวินยั เกษมศรี และนายศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
ทัง้ นี ้ ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาเรื่ องดังกล่าวแล้ วและมีมติเสนอให้ ที่ ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้น ละ 0.50 บาท เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิท ธิ ตามใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ซึ่งออกและเสนอขาย โดยไม่คิด มูลค่าให้ แ ก่
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย รวมทัง้ พิ จารณามอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นผู้มีอํานาจในการพิ จารณากํ าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง รวมทังดํ
้ าเนินการใดๆ ตามที่จําเป็ นและสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการนํา
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
จากนันได้
้ มอบหมายให้ เลขานุการฯ ดําเนินการประชุมต่อ
เลขานุการฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 24,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท เพื่ อรองรั บการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขาย โดยไม่คิด
มูล ค่าให้ แ ก่ ก รรมการ ผู้บ ริ ห ารและพนัก งานของบริ ษั ท และ/หรื อบริ ษั ท ย่ อย รวมทัง้ พิ จารณามอบอํ านาจให้
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายเป็ น ผู้ มี อํ านาจในการพิ จ ารณากํ าหนด
รายละเอียดอื่น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง รวมทัง้ ดําเนิ น การใดๆ ตามที่ จําเป็ นและสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน
ดังกล่าว ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยต่อไป โดยการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบการลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ วมี ม ติ อ นุ มัติ ก ารจัด สรรหุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน 24,000,000 หุ้ น
(ยี่สิบสี่ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ตามตารางข้ างต้ น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งออกและเสนอขาย โดยไม่ คิ ด มูล ค่าให้ แ ก่ กรรมการ ผู้บ ริ ห ารและพนัก งานของบริ ษั ท และ/หรื อบริ ษัท ย่ อ ย
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รวมทัง้ พิจารณาอนุมตั ิมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นผู้มี
อํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังดํ
้ าเนินการใดๆ ตามที่จําเป็ นและสมควรในการ
จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนดังกล่าว ตลอดจนการนํ าหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนดังกล่าวเข้ าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พย์ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จํานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

462,908,001

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

-

462,908,001

100

รวม
หมายเหตุ

วาระที่ 10

มติในวาระนี ต้ ้ องได้ รับการรั บรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ

พิ จ ารณารั บ ทราบการเปลี่ ย นแปลงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ เงิน IPO อย่ า งไม่ เป็ น
นัยสําคัญ ด้ วยวิธีเกลี่ยวงเงิน

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ยงและ
ผู้จดั การส่วนบัญชีและการเงิน ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ให้ ที่ประชุมทราบ
นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ยงและผู้จดั การส่วนบัญชีและ
การเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนและมีความไม่แน่นอน บริ ษัทจึงได้ พิจารณา
และเห็นว่าในสถานการณ์ ปัจจุบนั การขยายสาขาของบริ ษัท ฮอนด้ ามะลิวลั ย์ จํากัด (“ฮอนด้ ามะลิวลั ย์ ”) ซึง่ เป็ น
บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ใช้ เงิ น ลงทุ น ค่ อ นข้ างสูง จึง ต้ องมี ค วามระมัด ระวังเพิ่ ม ขึน้ ดัง นัน้ เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ
สถานการณ์ ปัจจุบันที่ ยังไม่เหมาะสมกับการขยายสาขาของฮอนด้ ามะลิวัลย์ บริ ษัทจึงมีการพิ จารณาทบทวน
ความเหมาะสมและได้ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงิน IPO ที่เหลือทังหมดจํ
้
านวน 88,008,038.74 บาท เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ทั ง้ นี ้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งดัง กล่ า วแล้ วเห็ น สมควรอนุ มั ติ ก าร
เปลี่ย นแปลงวัตถุป ระสงค์ ของการใช้ เงิน IPO และเห็ นสมควรเสนอให้ ที่ ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2565
รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน IPO อย่างไม่เป็ นนัยสําคัญ ด้ วยวิธีเกลี่ยวงเงินตามที่เสนอ
ข้ างต้ น
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จากนันได้
้ มอบหมายให้ เลขานุการฯ ดําเนินการประชุมต่อ
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 10 นี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
จากนันจึ
้ งขอให้ ประธานฯ เข้ าสูว่ าระถัดไป
วาระที่ 11

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้ วยคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าควรที่จะเปิ ดโอกาสให้ กับ
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ ในหนังสือ
เชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่ องอื่นใดนันให้
้ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด โดยได้ เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ูถือ หุ้น เสนอระเบี ยบวาระการประชุมล่วงหน้ าสํ าหรั บการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2565 ผ่ านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัท ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดเสนอระเบี ยบวาระการประชุม สําหรับการเสนอวาระอื่นๆ
ประธานฯ จึงได้ ชี ้แจงหลักเกณฑ์ ดังนี ้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 และข้ อ 36 ของข้ อบังคับบริ ษัท กําหนดไว้ วา่ เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจํ านวนหุ้น ที่ จําหน่ายได้ ทัง้ หมดจะขอให้ ที่ป ระชุมพิ จารณาเรื่ องอื่ นนอกจากที่ กํ าหนดไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ ดังนันหากมี
้
ผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระการประชุม
จะต้ อ งได้ รับ คะแนนเสี ย งไม่น้ อยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํ านวนหุ้น ที่ จํ าหน่ ายได้ ทัง้ หมดหรื อไม่น้ อยกว่า
200,000,000 หุ้นจากจํานวนหุ้นทังหมด
้
600,000,000 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็ นวาระให้ ที่ประชุมพิจารณาได้
และสอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นนอกเหนือจากระเบียบวาระการประชุมหรื อไม่
ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้ าสูก่ ารพิจารณาของที่ประชุม
จากนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒ
ั น์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารเป็ นผู้ชีแ้ จงคําถามที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมพิมพ์ ในเมนู e-Question ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
ตังแต่
้ เริ่ มต้ นการประชุม
นางสาววโรชา ไกรครุ ฑ ผู้จัดการฝ่ ายบัญ ชี กล่าวรายงานว่านายธี รภัทร นิ คมานนท์ ผู้ถือหุ้น
ได้ สอบถามประเด็นดังต่อไปนี ้
(1)
ขอทราบรายละเอียดของงบลงทุนต่อสาขาและผลการดําเนินงานของบริ ษัท ออโตคลิก
บายเอซีจี จํากัด (“ออโตคลิก”) เปรี ยบเทียบกับบริ ษัท ฮอนด้ ามะลิวลั ย์ จํากัด (“ฮอนด้ ามะลิวลั ย์”)
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(2)
ที่ดินของฮอนด้ ามะลิวลั ย์และออโตคลิกเป็ นการซื ้อหรื อการเช่า มีคา่ เสื่อมราคากี่ปี และ
คาดว่าจะคืนทุนภายในกี่ปีตอ่ สาขา
(3)
รายละเอียดของธุรกิจ Fast fit ในระยะยาวจะเป็ นอย่างไร โดยบริ ษัทเป็ นเจ้ าของเอง
หมดหรื อทําเป็ นเฟรนไชส์ รวมทังรายได้
้
หลักมาจากอะไร และแหล่งเงินลงทุนที่จะใช้ ในการขยายสาขา
(4)

สาเหตุที่การเพิ่มขึ ้นของค่าเสื่อมราคาปี 2564 ไม่มากนัก เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2563

(5)
ในงบกระแสเงินสดมียอดสินค้ าคงเหลือลดลงจํานวน 232 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับ ปี 2563 ซึ่งเป็ น การลดลงอย่ างมี นัยสํ าคัญ โดยสวนทางกับ การขยายกิ จการของบริ ษัท ไม่ท ราบว่าสิ น ค้ า
คงเหลือดังกล่าวเป็ นสินค้ าประเภทรถยนต์หรื อสินค้ าประเภทอื่น
(6)
สําหรับวาระที่ 9 การออก warrant-1 เป็ นการออกให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
อย่างเดียวหรื อไม่ มีอายุเท่าไหร่ และเป็ น ESOP หรื อโบนัส
นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒ
ั น์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชีแ้ จงคําถามจากผู้ถือหุ้น
โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดงั นี ้
จากผลการดําเนินงานของออโตคลิกเปรี ยบเทียบกับฮอนด้ ามะลิวลั ย์ ออโตคลิกเป็ นธุรกิจในส่วน
ของงานซ่อมและบริ การของรถยนต์ทุกยี่ห้อ ซึง่ ในฮอนด้ ามะลิวลั ย์ ก็เป็ นส่วนงานที่มีกําไรดีเช่นกัน ทัง้ นี ้ การเปิ ด
ออโตคลิก บริ ษัทมีความตังใจที
้ ่จะแก้ ไขจุดอ่อนและเสริ มจุดแข็งด้ วยการสร้ างแบรนด์เป็ นของตัวเอง ซึง่ คาดว่าจะ
ไปได้ ดีในระยะยาว
ในส่วนของผลการดําเนิ น งาน ออโตคลิก เริ่ ม จดทะเบี ยนในปี 2563 และเริ่ ม เปิ ดสาขาแรกที่
จังหวัดภูเก็ตในเดือนมีนาคม 2564 สาขาที่ สองในเดือนพฤษภาคม 2564 และที่ กรุ งเทพฯและปริ มณฑล อีก 3
สาขาในเดือนธันวาคม 2564 :ซึง่ โดยปกติธุรกิจที่เริ่ มใหม่นนจะมี
ั้
ค่าใช้ จ่ายในการเตรี ยมความพร้ อมตอนเริ่ มการ
เปิ ดศูนย์บริ การและการตลาดสูง เป็ นผลทําให้ ผลการดําเนินงานในช่วงแรกของออโตคลิกขาดทุน อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาความเป็ นไปได้ พบว่า หากออโตคลิกเปิ ดได้ 20 สาขาและแต่ละสาขาทํารายได้ วนั ละ 50,000 บาท
รายได้ รวมจะเท่ากับรายได้ ของธุรกิจดีลเลอร์ ในปั จจุบนั คือ วันละประมาณ 1 ล้ านบาท และหากทํารายได้ ได้ วนั
ละ 70,000 บาทจะเริ่ มมีกําไร สําหรับแผนในปี 2565 บริ ษัทตังใจจะเปิ
้
ดเพิ่มอีก 13 สาขา รวมกับของเดิม 5 สาขา
เป็ น 18 สาขา
อย่างไรก็ตาม ออโตคลิกยังไม่มีแผนที่จะเปิ ดเฟรนไชส์ เนื่องจากธุรกิจ Fast fit ประกอบด้ วยสอง
ส่วนคือ (1) ธุรกิจบริ การที่มีกําไรสูง และ (2) ธุรกิจค้ าปลีก ดังนัน้ หากบริ ษัทดําเนินการได้ เอง จะทําให้ บริ ษัทมี
อํานาจต่อรองกับผู้จําหน่าย (Supplier) สูงขึ ้น ซึง่ เป็ นหัวใจของการค้ าปลีก
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