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ขอมูลทั่วไป

บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 (Record Date)

ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาท)

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาท)

จํานวนหุนสามัญ 600,000,000 หุน (หกรอยลานหุน)

มูลคาหุนที่ตราไว 0.50 บาท (หาสิบสตางค)

ขอมูลทั่วไป
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นายพานิช พงศพิโรดม
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
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นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์
กรรมการอิสระ/

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี่ 
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หมอมหลวงวินัย เกษมศรี
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี/

ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน



4/25/2022 6

ผศ.ดร.ศรัณยพงศ เที่ยงธรรม
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน
กรรมการ/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/

กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี่ / 

ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร
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นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ง/

ผูจัดการสวนบัญชีและการเงิน
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นางหทัยรัตน รังคกูลนุวัฒน
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ง/

รองประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 
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นางสุกใส โภคทรัพย

กรรมการ
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นางสาวธัญญา  ธิมาชัย

กรรมการ
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บริษัทไดเชิญ

• ผูสอบบัญชี คือ คุณบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

• ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ คุณสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ จากบริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด 

• บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอรม จํากัด (DAP) เปนผูทําการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถือหุนและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง 

และ

• คุณพรรัตน อัจฉริยหิรัญชัย ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท เปนผูสังเกตการณในการประชุม 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้บริษัทไดใชระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอรม จํากัด (DAP)

ซ่ึงเปนผูใหบริการระบบ e-AGM ที่เปนไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(สพธอ.) โดยผูถือหุนที่เขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้สามารถรับชมการถายทอดสดตลอดการประชุมรวมทั้งผลคะแนนของแตละวาระ 

ในกรณีที่ผูถือหุนมีปญหาในการลงคะแนน การถามคําถาม หรือรับฟงการประชุม ผูถือหุนสามารถติดตอผูใหบริการระบบไดที่เบอรโทรศัพท 

02 009 9888 กด 1 คะ

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง



วิธีการปฏบิตัใินการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง 
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เพื่อใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในสวนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม กอนเริ่มการประชุม ดิฉันขอเรียน

ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหนับหุน 1 หุนเปน 1 เสียง ดังนั้น ผูถือหุนแตละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุนที่ทานถืออยูหรือรับมอบ

ฉันทะมา

2. ผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น 

3. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและคะแนน

เสียงของผูถือหุนที่มอบฉันทะ ซ่ึงไดบันทึกไวลวงหนาเม่ือผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขารวมประชุม ถาผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคใน

การออกเสียงในระเบียบวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะจะเปนผูออกเสียงลงคะแนนสําหรับระเบียบวาระนั้นๆ ไดตามที่

เห็นสมควรโดยการคลิกเขาไปในเมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ 

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
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สําหรับการนับผลการลงคะแนนเสียง แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก

1. วาระที่ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับ

เฉพาะเสียงของผูถือหุนซ่ึงออกเสียงลงคะแนนเฉพาะที่ออกเสียง เห็นดวย และไมเห็นดวย แตไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่งดออกเสียง

2. วาระที่ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมจะคํานวณฐานคะแนน

เสียงโดยนับเสียงของผูถือหุนทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ผูถือหุนสามารถเลือกลงคะแนนในแตละ

วาระผานเมนูลงคะแนนเสียง e-Voting ของระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยกดปุม “ลงคะแนน” ภายในเวลาที่บริษัทกําหนด ซ่ึง

บริษัทจะใหเวลากับผูถือหุนอยางเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง จากนั้นกดปุม “สงคะแนน” ซ่ึงการลงคะแนนจะมี 3 ตัวเลือก ไดแก เห็นดวย ไม

เห็นดวย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ในระหวางการเปดใหลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะไมดําเนินการทําเครื่องหมาย

ใด ๆ ภายในเวลาที่กําหนด จะถือวาผูถือหุนมีมติอนุมัติกับวาระที่เสนอมานั้น

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
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วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

o ในกรณีของ Custodian ที่ไดสงเอกสารใบมอบฉันทะ พรอมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว บริษัทไดดําเนินการรวบรวมคะแนนเสียง

ดังกลาวไวในระบบแลว

o ทั้งนี้เม่ือไดแจงปดการลงคะแนนในแตละวาระแลว ระบบจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ยังไมไดดําเนินการ

ใดๆเปน “เห็นดวย” กับวาระที่เสนอมานั้นโดยอัตโนมัติ

o การรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง (แลวแตกรณี) หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม

ประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระ โดยคะแนนเสียงสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่

เห็นดวยคะ
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วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

มติของท่ีประชุมผูถือหุนครั้งนี้ ประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 6 และวาระที่ 9 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 5 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม

- วาระที่ 7 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน และตองไมมีผูถือหุนซ่ึงถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสิบของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

คัดคานการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

- วาระที่ 8 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน

- วาระที่ 10 เปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมตองลงคะแนนเสียง
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วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เปนผูเขารวมประชุมมีคําถามในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการประชุมในแตละวาระ 

หรือมีคําถามนอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณาอยู บรษัิทเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมพิมพคําถามผานเมนูคําถาม e-Question ของ

ระบบ DAP e-Shareholder Meeting สําหรับเขาคิวเพื่อถามคําถาม สามารถเขาคิวไดในวาระปจจุบันหรือสงคําถามลวงหนาไดตั้งแต

เริ่มตนการประชุม โดยบริษัทจะรวบรวมคําถามทั้งหมด และตอบคําถามจากผูเขารวมประชุมทุกทานภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทุก

วาระของการประชุมในครั้งนี้
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Performance/Financial InformationAGENDA

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ

การเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปบัญชี

ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาตแลวและ

รับทราบรายงานของผูสอบบัญชี

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 01
02
03
04

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงนิ

ปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทประจําป 2563

05

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาใหมแทนกรรมการท่ีตอง

พนจากตําแหนงตามวาระ

พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับป 2565

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดคาตอบแทนแก

ผูสอบบัญชีสําหรับป 2565 06
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Performance/Financial Information AGENDA
07
08

09
10

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหาร

และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (ESOP Warrant-1) จํานวนไมเกิน 24,000,000 หนวย (ยี่สิบส่ีลาน

หนวย) โดยไมคิดมูลคา

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 24,000,000 หุน (ยี่สิบส่ีลานหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 

0.50 บาท (หาสิบสตางค) เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนของบริษัทท่ีจะออกใหแก

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 12,000,000 บาท (สิบสองลานบาทถวน) แบงออกเปนหุนสามัญ

จํานวน 24,000,000 หุน (ยี่สิบส่ีลานหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาทถวน) เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 312,000,000 บาท (สามรอยสิบสอง

ลานบาทถวน) แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 624,000,000 หุน (หกรอยยี่สิบส่ีลานหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50

บาท (หาสิบสตางค) และอนุมัติการแกไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน

พิจารณารับทราบการเปล่ียนแปลงวัตถปุระสงคของการใชเงนิ IPO อยางไมเปนนัยสําคัญ ดวยวิธี

เกล่ียวงเงิน

11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)
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พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564

ระเบียบวาระท่ี 1
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ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

วาระท่ี 2   พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563

วาระท่ี 3   พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัท 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตแลว และรับทราบ

รายงานของผูสอบบัญชี

วาระท่ี 4   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท

ประจําป 2563

วาระท่ี 5   พิจารณาและอนุมติัการเลือกต้ังกรรมการเขาใหมแทนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ

วาระท่ี 6   พิจารณาและอนุมติัการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับป 2564

วาระท่ี 7   พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีสําหรับป 2564

วาระท่ี 8   พิจารณารับทราบการดําเนินงานของบริษัทยอยแหงใหม

วาระท่ี 9   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
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พิจารณารับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบป 2564 และอนุมัติงบแสดงฐานะ

การเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชทีี่ไดรับอนุญาต

แลวและรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี

ระเบียบวาระท่ี 2
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ระเบียบวาระที่ 2

โดยความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

เนื่องจากเห็นวาถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและผานการพิจารณา

และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาตแลว
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พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตาม

กฎหมายและการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท

ประจําป 2564

ระเบียบวาระท่ี 3
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ระเบียบวาระที่ 3

1. การจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย

บาท
กําไรสุทธิสําหรับป

สํารองตามกฎหมาย (5%)

กําไรสุทธิภายหลังการจัดสรร

2,206,168

2,086,168

(120,000)



32

ระเบียบวาระที่ 3

2. การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท

ขอมูล 2564 2563

บาท บาท/หุน บาท บาท/หุน

กําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 183,334,163 127,710,366

กําไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) 2,206,168 0.004 84,777,187 0.14

กําไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 161,622,580 183,334,163

เงินปนผลท่ีเสนอจาย (8,000,000) 0.0133 (24,000,000) 0.04

กําไรสะสมภายหลังจัดสรร 153,622,580 159,334,163

วันท่ีไมไดรับสิทธิปนผล (XD) 

วันกําหนดรายช่ือผูมีสิทธิไดรับปนผล 

(Record date) 

5 พฤษภาคม 2565

6 พฤษภาคม 2565
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พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขาใหมแทน

กรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ

ระเบียบวาระท่ี 4



36

ระเบียบวาระที่ 4

รายชื่อคณะกรรมการที่ครบวาระ

กรรมการ/ ผูจัดการสวนบริหารงานทั่วไป กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/

ผูจัดการสวนบัญชีและการเงิน

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 
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ระเบียบวาระที่ 4.1

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

นางหทัยรัตน รังคกูลนุวัฒน
(อายุ 42 ป)

ดํารงตําแหนง

• กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง และรองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

• กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ

• 3 ป

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (รอยละ)

• 2.50

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• คูสมรสของนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน (ดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และประธานเจาหนาท่ีบริหาร) 

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอ่ืน

• ป 2563-ปจจุบัน: กรรมการ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จํากัด

• ป 2552-ปจจุบัน: กรรมการและผูจัดการสวนงานขาย บริษัท ฮอนดามะลิวัลย จํากัด 
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ระเบียบวาระที่ 4.2

กรรมการ และผูจัดการสวนบริหารงานทั่วไป

นางสุกใส โภคทรัพย
(อายุ 52 ป)

ดํารงตําแหนง

• กรรมการ และผูจัดการสวนบริหารงานท่ัวไป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

• กรรมการ

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ

• 3 ป

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (รอยละ)

• 0.20

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอ่ืน

• ป 2563-ปจจุบัน: ผูจัดการสวนบริหารงานท่ัวไป บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จํากัด

• ป 2561-ปจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฮอนดามะลิวัลย จํากัด 

• ป 2535-ปจจุบัน: ผูจัดการสวนบริหารงานท่ัวไป บริษัท ฮอนดามะลิวัลย จํากัด 
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ระเบียบวาระที่ 4.3

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/

ผูจัดการสวนบัญชีและการเงิน

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ
(อายุ 32 ป)

ดํารงตําแหนง

• กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง และผูจัดการสวนบัญชีและการเงิน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

• กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ

• 3 ป

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (รอยละ)

• 0.01

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

• ไมมี

การดํารงตําแหนงในบริษัท/หนวยงานอ่ืน

• ป 2563-ปจจุบัน: ผูจัดการสวนบัญชีและการเงิน บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จํากัด

• ป 2561-ปจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฮอนดามะลิวัลย จํากัด
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พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท

สําหรับป 2565

ระเบียบวาระท่ี 5
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ระเบียบวาระที่ 5

รายการ ป 2565 (ปท่ีเสนอ) ป 2564 

วงเงินท่ีขออนุมัติ วงเงินท่ีไดรับอนุมัติ จายจริง

คาตอบแทนกรรมการ (บาท) 5,000,000 5,000,000 830,000

คาตอบแทนกรรมการ

และกรรมการชุดยอย ป 2565 (ปท่ีเสนอ) ป 2564

1. คาเบ้ียประชุมกรรมการ / /

2. โบนัสกรรมการ / / 

3. เงินเดือน / -

4. อ่ืนๆ / -
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ระเบียบวาระที่ 5

คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด

ยอย (บาท)

ป 2565 (ปท่ีเสนอ) ป 2564

เบี้ยประชุม/คร้ัง/ทาน เบี้ยประชุม/คร้ัง/ทาน

1. คณะกรรมการบริษัท

• ประธานกรรมการ

• กรรมการ

25,000

20,000

25,000

20,000

2. คณะกรรมการชุดยอย 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

• ประธานกรรมการ

• กรรมการ

25,000

20,000

25,000

20,000

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

• ประธานกรรมการ

• กรรมการ

25,000

20,000

25,000

20,000

2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

• ประธานกรรมการ

• กรรมการ

25,000

20,000

25,000

20,000

2.4 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

• ประธานกรรมการ

• กรรมการ

25,000

20,000

-

-
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ระเบียบวาระที่ 5

คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย 

ป 2565 (ปท่ีเสนอ) 

(บาท)

ป 2564

(บาท)

2. โบนัสกรรมการ
พิจารณาจากผลประกอบการระหวางป

เปนเกณฑ

พิจารณาจากผลประกอบการระหวางป

เปนเกณฑ

3. เงินเดือน/ทาน  

1. นายพานิช พงศพิโรดม

2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ

3. หมอมหลวงวินัย เกษมศรี

4. ผศ.ดร.ศรัณยพงศ เท่ียงธรรม

30,000

30,000

10,000

10,000

-

4. อ่ืนๆ ไมเกินวงเงินท่ีขออนุมัติ -

หมายเหตุ

คาตอบแทนขางตนจะจายใหเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร (Non-Executive Director) ท่ีดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท
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พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและ

กําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีสําหรับป 2565

ระเบียบวาระท่ี 6
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ระเบียบวาระที่ 6

ตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัท ขอ 41 ไดกําหนดให

อํานาจที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนผูแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทในทุกป  

ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง

 นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900

 นายไวโรจน จินดามณีพิทักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3565

 นายณัฐพงศ ตันติจัตตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829

แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2565 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคน

หนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทําและแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและการอื่นใดที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีดังมีรายนามขางตน

ไมไดเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทยอย รวมทั้งไมมีความสัมพันธหรือรายการที่อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอยในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด  
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ระเบียบวาระที่ 6

โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2565 (สําหรับกลุมบริษัท) รวมปนเงินท้ังสิ้น 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน)

คาตอบแทนผูสอบบัญชี

รอบปบัญชี 2565

(ปท่ีเสนอ) (บาท)
รอบปบัญชี 2564 (บาท) เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) (บาท)

คาสอบบัญชี คาบริการอื่นๆ คาสอบบัญชี คาบริการอื่นๆ คาสอบบัญชี คาบริการอื่นๆ

บริษัท ออโตคอรป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 1,120,000 - 1,185,000 - (65,000) -

บริษัท ฮอนดามะลิวัลย จํากัด (บริษัทยอย) 1,530,000 - 1,675,000 - (145,000) -

บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จํากัด (บริษัทยอย) 350,000 - 250,000 - 100,000 -

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

สามัญของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอย (ESOP Warrant-1) จํานวนไมเกิน 24,000,000 หนวย 

(ยี่สิบสี่ลานหนวย) โดยไมคิดมูลคา

ระเบียบวาระท่ี 7
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ระเบียบวาระที่ 7

เพ่ือเปนการรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณคาของบริษัทและบริษัทยอย และเปนการสราง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ใหทํางานกับบริษัท

และบริษัทยอยในระยะยาว สรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทและบริษัทยอย อีกท้ังเพ่ือเปนการตอบแทน

ความมุงม่ันทุมเทในการทํางานท่ีชวยสรางความเจริญเติบโตใหกับบริษัทและบริษัทยอย
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ระเบียบวาระที่ 7

ประเภท ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ บริษัท ออโตคอรป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ชนิด ใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือ และไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได

วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยไมผานผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 5 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งแรก

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 24,000,000 หนวย (ยี่สิบสี่ลานหนวย)

ราคาเสนอขาย หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)

จํานวนหุนท่ีรองรับการใชสิทธิ 24,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท คิดเปนจํานวนรอยละ 4.00 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ของบริษัทจํานวน 600,000,000 หุน

อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน (อัตราการใชสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามเงื่อนไขการ

ปรับสิทธิ)

ราคาการใชสิทธิ 3.80 บาท (สามบาทแปดสิบสตางค) ตอหุน โดยราคาการใชสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการ

ปรับสิทธิ
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พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 12,000,000 บาท (สิบสองลานบาทถวน) แบง

ออกเปนหุนสามัญจํานวน 24,000,000 หุน (ยี่สิบสี่ลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบ

สตางค) จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาทถวน) เปนทุนจดทะเบียน

จํานวน 312,000,000 บาท (สามรอยสิบสองลานบาทถวน) แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 624,000,000 

หุน (หกรอยยี่สิบสี่ลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) และอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ระเบียบวาระท่ี 8
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ระเบียบวาระที่ 8

สืบเน่ืองจากวาระท่ี 7 ที่มีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจํานวน 24,000,000 หนวย (ยี่สิบสี่ลานหนวย) โดย

ไมคิดมูลคาใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (ESOP Warrant-1) จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน

และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท ดังรายละเอียดตอไปน้ี

ทุนจดทะเบียนจํานวน 312,000,000 บาท (สามรอยสิบสองลานบาท)

แบงออกเปน 624,000,000 หุน (หกรอยย่ีสิบสี่ลานหุน)

มูลคาหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค)

โดยแบงออกเปน 

หุนสามัญ 624,000,000 หุน (หกรอยย่ีสิบสี่ลานหุน)

หุนบุริมสิทธิ -ไมมี- หุน (- หุน)
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พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 24,000,000 หุน (ยี่สิบสี่

ลานหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) เพื่อรองรับการใชสิทธิ

ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนของบริษัทท่ีจะออกใหแกกรรมการ ผูบริหารและ

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย

ระเบียบวาระท่ี 9
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ระเบียบวาระที่ 9

รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งน้ี

กลุมท่ี กลุม
จํานวนท่ีไดรับจัดสรร 

(หนวย)

รอยละของจํานวน

ท่ีออกและเสนอขาย

1 กรรมการอิสระ 1,000,000 4.17

2 กรรมการและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย 7,900,000 32.92

3 พนักงานของบริษัท 15,100,000 62.91

รวม 24,000,000 100.00
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ระเบียบวาระที่ 9

รายช่ือกรรมการ และผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยทีไ่ดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรในครั้งน้ี

รายช่ือ ตําแหนง
จํานวนท่ีไดรับจัดสรร 

(หนวย)

รอยละของจํานวน

ท่ีออกและเสนอขาย

1. นายพานิช พงศพิโรดม กรรมการอิสระ 250,000 1.04

2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ กรรมการอิสระ 250,000 1.04

3. ม.ล.วินัย เกษมศรี กรรมการอิสระ 250,000 1.04

4. นายศรัณยพงศ เที่ยงธรรม กรรมการอิสระ 250,000 1.04

5. นางสุกใส โภคทรัพย กรรมการบริษัท 1,200,000 5.00

6. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการบริษัท 1,200,000 5.00

7. นางสาวธัญญา ธิมาชัย กรรมการบริษัท 1,200,000 5.00

8. นางสาวสุนทรี จิตตธรรม กรรมการของบริษัทยอย 1,200,000 5.00

9. นางสาวมาลินี จันทรนุม กรรมการของบริษัทยอย 1,100,000 4.58

10. นางสาวสพุรรษา ต้ังตระกูล กรรมการของบริษัทยอย 1,000,000 4.17

11.นายณราวุฒิ ธานีพูน ผูจัดการสวนศูนยบริการ 1,000,000 4.17
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ระเบียบวาระที่ 9

รายช่ือกรรมการอิสระที่ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และเปนผูใชสิทธิแทนผูถือหุนไดในการประชุมครั้งน้ี คือ

รายช่ือ ตําแหนง จํานวนท่ีไดรับจัดสรร (หนวย) รอยละของจํานวนท่ีออกและเสนอขาย

1. ม.ล.วินัย เกษมศรี กรรมการอิสระ 250,000 1.04

2. นายศรัณยพงศ เที่ยงธรรม กรรมการอิสระ 250,000 1.04

หมอมหลวงวินัย เกษมศรี

กรรมการอิสระ
ผศ.ดร.ศรัณยพงศ เท่ียงธรรม

กรรมการอิสระ
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พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของการใชเงิน IPO 

อยางไมเปนนัยสําคัญ ดวยวิธีเกลี่ยวงเงิน

ระเบียบวาระท่ี 10
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ระเบียบวาระที่ 10

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนและมีความไมแนนอน บริษัทจึงไดพิจารณาและเห็นวาในสถานการณปจจุบันการขยายสาขาของ

บริษัทฮอนดามะลิวัลย จํากัด (ฮอนดามะลิวัลย) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ใชเงินลงทุนคอนขางสูงจึงตองมีความระมัดระวังเพิ่มข้ึน ดังน้ัน

เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่ยังไมเหมาะสมกับการขยายสาขาของฮอนดามะลิวัลย บริษัทจึงมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม

ในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของจํานวนเงิน IPO ที่เหลือทั้งหมด 88,008,038.74 บาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งน้ีที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่23 กุมภาพันธ 2565 โดยมีรายละเอียดดังน้ี

วัตถุประสงคในการใชเงิน

จํานวนเงินเดิม

ตามหนังสือช้ีชวน

จํานวนเงินที่ใช

ไปจนถึง

ธันวาคม 2564 จํานวนเงินคงเหลือ

จํานวนเงินที่ขอ

เปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค

1. ใชในการขยายสาขาศูนยจัดจําหนายและศูนยบริการ 200,000,000.00 111,991,961.26 88,008,038.74 -

2. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 15,109,509.10 15,109,509.10 - 88,008,038.74

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

หนวย: บาท
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พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี)

ระเบียบวาระท่ี 11
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THANK YOU
Contact us

At email: ir@ach.co.th

mailto:ir@ach.co.th
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