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การประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2565
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จาํกดั (มหาชน)
วนัศกุรท่ี์ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
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คณะกรรมการบริษทั



2

ผูบ้ริหารของบริษทั

นายวิพล วรเสาหฤท

ประธานเจา้หน้าที่

ฝ่ายปฎบิตักิาร

นางกนกวรรณรตัน์ ศรีมณีศิริ

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

สายบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั

นายณัตินัยน์ ยทุธพฒันศกัด์ิ

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

สายงานขายโครงการและเฟอรนิ์เจอร์

สาํนกังาน

นายขวญัชยั กิจก้องขจรชยั

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส สาย

กลยทุธ ์พฒันาผลติภณัฑ ์และคา้

ส่งดเีลอร์

นางกาญจวรรณ ลายลกัษณ์ศิริ

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

สายการตลาด

Mr. Gerard Mcgurk

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 

สายพาณชิยแ์ละธุรกจิคา้ปลกี

ต่างประเทศ

นางสาวปวารณ์วดี วิชยัดิษฐ

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส

สายบรหิารซพัพลายเชน คลงัสนิคา้ และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ
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ในการลงคะแนนเสยีง เป็นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง (1 Share 1 Vote) ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้

ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทําการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กําหนด

(1 นาท)ี เมือ่กดเลอืกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up สอบถามอกีครัง้นึงวา่ ยนืยนั

การลงคะแนนหรอืไม่ ใหก้ดตกลงเพือ่เป็นการยนืยนัการลงคะแนน

1

สาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชุมผา่นอุปกรณ์มอืถอืหรอื Tablet ขอใหท้า่นสลบัจากโปรแกรม

Zoom กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพือ่ทาํการลงคะแนนทีเ่มนู E-Voting

2

สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืแสดงความคดิเหน็ โดยผู้

ถอืหุน้สามารถทาํได้ 2 ชอ่งทาง

ช่องทางท่ี 1 คอืกดไปทีปุ่่ ม “Reaction” จากนัน้ กดปุ่ ม “Raise Hand” จะมสีญัลกัษณ์รปูมอื

ปรากฎขา้งชื่อของผู้เขา้ร่วมประชุม จากนัน้เจ้าหน้าทีจ่ะกดเปิดไมค์ให้กบัผูถ้อืหุน้ เมื่อสอบถาม

เสรจ็เรยีบรอ้ย ใหก้ดปุ่ ม “Lower Hand” เพือ่เป็นการเอามอืลง

ช่องทางท่ี 2 คอื การพมิพ์ขอ้ความของช่องแชทของระบบ E-AGM และเจ้าหน้าที่เกี่ยวขอ้งจะ

รวบรวมคาํถามสง่ใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูต้อบคาํถาม

3

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับองคป์ระชมุ
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วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับองคป์ระชมุ (ต่อ)

การถามคําถามแต่ละครัง้ทัง้ผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้

ผูเ้ขา้รว่มประชมุแจง้ ชือ่-นามสกุล พรอ้มระบุว่าท่านมาดว้ยตนเองหรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะก่อน

เริม่ถามคาํถามทุกครัง้เพือ่ประโยชน์ในการจดบนัทกึการประชมุใหถู้กตอ้งครบถว้น

5

ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนการประชุมเสรจ็สิน้แลว้ ระบบจะทําการ

ปิดระบบการลงคะแนน

10

ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระนัน้ จะนับคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่

ลงคะแนนเสยีง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านัน้ โดยจะนําคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจาก

คะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง สว่นทีเ่หลอืจะถอืเป็นคะแนน

เสยีงเหน็ดว้ย โดยจะมกีารสรปุผลคะแนนหลงัจากการนําเสนอจบในแต่ละวาระ

6

7



วาระการประชมุ

11

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ

วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 วนัท่ี 23 เมษายน 2564

วาระท่ี 3 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2564

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุของบริษทั 

สาํหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสทุธิและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจาํปี 2565

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย              

ประจาํปี 2565

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี                    

ประจาํปี 2565



เปิดประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2565

บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จาํกดั (มหาชน)



วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ

การลงมติ: วาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

ความเหน็คณะกรรมการได้พจิารณาแลว้เหน็สมควรกําหนดขัน้ตอนการใหส้ทิธแิก่ผู้

ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565

เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั ระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่

14 มกราคม 2565 และได้แจ้งสารสนเทศยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

ทัง้น้ี ไมม่ผีูถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอระเบยีบวาระผา่นทางชอ่งทางทีบ่รษิทักาํหนด

13



วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2564 

การลงมติ: วาระน้ีจะต้องได้รบัการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้

ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน
14



วาระที ่3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกับผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2564

การลงมติ: วาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
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ความเห็นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการ

ดําเนินงานของบรษิทัโดยละเอยีด บรษิัทได้จดัทําคําอธิบายและบทวเิคราะห์

ของฝ่ายจดัการ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหวัข้อ “คําอธิบายและบท

วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ” ในแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564 ใน

รปูแบบ QR code ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ โดย

ในวาระน้ีขอรายงานผลการดาํเนินงาน ปี 2564 ใหท้ีป่ระชุมทราบโดยสรปุ ดงัน้ี
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รายได้

 รายไดร้วมในปี 2564 เพิม่ขึน้ 216.4 ลา้นบาท หรอื

2.4% YoY

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ เพิม่ขึน้ 2.4% YoY

 รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร เพิม่ขึน้ 3.6%

YoY

 รายไดอ้ื่น เพิม่ขึน้ 24.0% YoY

 อตัรากําไรขัน้ต้นในปี 2564 ลดลง 2.5% YoY โดยมี

เหตุผลหลกัมาจากการลดลงของอตัรากําไรขัน้ต้นจาก

การขาย อยา่งไรกต็าม อตัรากําไรขัน้ตน้จากการใหเ้ช่า

และบรกิารปรบัตวัเพิม่ขึน้ เน่ืองจากบรษิทัมผีูเ้ช่าพืน้ที่

หลากหลายมากขึ้น และมีการบริหารต้นทุนการ

ใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพอยา่งต่อเน่ือง

หน่วย: ลา้นบาท, %

อตัรากําไรขัน้ตน้

รายไดอ้ื่น

รายไดจ้ากการขายสนิคา้

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร

+2.4% YoY
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2563 2564

กาํไรสทุธิและอตัรากาํไรสทุธิ

กําไรสุทธิในปี 2564 เพิม่ขึ้น 31.9 ล้านบาท หรือ 7.6% 

YoY เน่ืองจาก

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานเพิม่ขึน้ ทัง้รายไดจ้ากการ

ขายและรายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 

 อตัรากําไรขัน้ต้นจากการให้เช่าและบรกิารเพิม่ขึ้น 

เน่ืองจากการให้ส่วนลดผู้เช่าน้อยลงกว่าปี 2563

รวมถงึการมผีูเ้ช่าพืน้ทีห่ลากหลายมากขึน้ และการ

บรหิารตน้ทุนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง เน่ืองจากการ

บรหิารคา่ใชจ้า่ยทีม่ปีระสทิธภิาพ

 ตน้ทุนทางการเงนิลดลง เน่ืองจากการชําระคนืเงนิกู้

ระยะยาวก่อนกําหนดอยา่งต่อเน่ือง  

 ทัง้น้ี บริษัทใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI ในปี 

2564 จํานวน 18.1 ล้านบาท จากสิทธิประโยชน์

ทางภาษีฯ ที่ไดร้บัจากการลงทุนในเครื่องจกัรใหม่

ทัง้หมด 64.3 ลา้นบาท ซึง่ตอ้งใชภ้ายในสิน้ปี 2566

หน่วย: ลา้นบาท, %

กาํไรสทุธิ

อตัรากาํไรสทุธิ

+7.6% YoY
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EBITDA & EBITDA Margin

-0.8% YoY

อตัรา EBITDA

EBITDA

EBITDA ในปี 2564 ลดลง 13.8 ลา้นบาท หรอื

0.8% YoY เนื่องจากอตัรากาํไรขัน้ตน้จากการขาย

ลดลง

หน่วย: ลา้นบาท, %
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ฐานะการเงิน

-4.6% YoY

-10.5% YoY

+4.6% YoY

 ณ สิ้นปี 2564 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมลดลง 595.1 ลา้นบาท หรอื 4.6% จาก ณ สิ้นปี 

2563 โดยมเีหตุผลหลกัจากการลดลงของ 1) ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 2) สนิทรพัย์

สทิธกิารใช ้และ 3) สนิคา้คงเหลอื 

 ณ สิ้นปี 2564 บรษิัทมหีน้ีสนิรวมลดลง 826.5 ล้านบาท หรอื 10.5% จาก ณ สิ้นปี 

2563 โดยมเีหตุผลหลกัจากการลดลงของเงนิกู้จากสถาบนัการเงนิจํานวน 1,157.5 

ลา้นบาท หรอื 36.9% จาก 3,133.4 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 เหลอื 1,975.9 ลา้นบาท 

ณ สิน้ปี 2564 โดยเป็นการชาํระคนืเงนิกู้ระยะยาวก่อนกําหนด 1,144.0 ลา้นบาท 

 ณ สิ้นปี 2564 บรษิทัมสี่วนของผู้ถอืหุน้ของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้ 231.5 ล้านบาท หรอื 

4.6% จาก ณ สิน้ปี 2563 เน่ืองจาก

 กําไรจากการดําเนินงานของบรษิทัในปี 2564 จาํนวน 453.2 ลา้นบาท 

 การจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผู้ถอืหุน้ สําหรบัรอบผลประกอบการปี 2563 จาํนวน 

136.3 ลา้นบาท ซึง่เป็นส่วนทีเ่หลอืหลงัจากการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไป

แล้ว 75.8 ล้านบาท และการจ่ายเงนิปันผลให้กับผู้ถือหุ้น สําหรบัรอบผล

ประกอบการครึง่แรกของปี 2564 จาํนวน 75.8 ลา้นบาท
20
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อตัราส่วนหน้ีสิน

 อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E) และอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD/E) ปรบัตวัลดลง

เน่ืองจากบรษิทัชาํระคนืเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิอยา่งต่อเน่ือง

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E)

อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD/E)

หน่วย: เท่า
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นโยบายต่อต้านทุจริตคอรปัชัน่

บรษิทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นทุจรติ หรอื CAC (Thai Private Sector Collective Action Against 

Corruption) ไปแลว้เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2565 

ขณะน้ีบรษิทัอยู่ในกระบวนการขอรบัรอง บรษิทัมเีวลา 18 เดอืนในการดําเนินการตาม

แบบประเมนิตนเอง หรอื Checklist 71 ขอ้ พรอ้มทัง้ไดร้บัการรบัรองจากผูต้รวจสอบ

โดยบรษิทัไดม้กีารจดัอบรมและสือ่สารนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั

ใหก้บักรรมการ พนักงานและผูบ้รหิาร เพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และความตระหนัก

ถงึความสาํคญัในการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั ในวนัที ่23 มนีาคม 2565 เป็นทีเ่รยีบรอ้ย

แลว้

และบรษิทัคาดวา่จะยืน่ขอรบัรองในเดอืนมถุินายน 2565 เป็นลาํดบัต่อไป 



วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไร

ขาดทุนของบริษัทสาํหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2564

การลงมติ: วาระน้ีต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ                   

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
23



24

ความเหน็คณะกรรมการ  ไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ

ของบรษิทั เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั  พ.ศ. 2535 มาตรา 112 

และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 36  ที่กําหนดให้ผูถ้อืหุ้นต้องอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั ดงันัน้

บรษิทัจงึไดจ้ดัทํางบการเงนิ สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทีไ่ดแ้สดงความเหน็อยา่ง ไมม่เีงือ่นไขต่องบการเงนิดงักล่าว และ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบรษิทั ซึ่งมคีวามเหน็ว่างบการเงนิที่นําเสนอ มคีวามถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นที่

เชื่อถอืไดโ้ดยมรีายละเอยีดปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ “งบการเงนิ” ของแบบ 56-1 One Report  

ประจาํปี 2564 ในรปูแบบ QR code ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้
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รายการ จาํนวนเงิน (ล้านบาท)

สนิทรพัยร์วม 12,356.00

หน้ีสนิรวม 7,044.89

รายไดร้วม 8,414.13

กาํไร (ขาดทุน) สทุธิ 453.17

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 0.90

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินสําหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 2564 และรายงานของผูส้อบบญัชี



วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล 

ประจาํปี 2564

การลงมต:ิ วาระน้ีต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ                  

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

26



จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท 

วนักาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธใินการรบัเงนิปันผล คอื วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565

กาํหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่18 พฤษภาคม 2565 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
2564 (ปีท่ีเสนอ)

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564)

2563

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563)

2562

(1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2562)

กาํไรสทุธ ิ(บาท) 453,170,000 บาท 421,235,972 บาท 464,229,202 บาท

จาํนวนหุน้ (หุน้) 505,000,000 หุน้ 505,000,000 หุน้ 505,000,000 หุน้

มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้(บาท/หุน้) 5 บาท/หุน้ 5 บาท/หุน้ 5 บาท/หุน้

อตัราเงนิปันผลประจาํปี (บาท/หุน้)

- เงนิปันผลระหวา่งกาล

- เงนิปันผลงวดสดุทา้ย

0.55 บาท/หุ้น

0.15 บาท/หุน้

0.40 บาท/หุน้ 

0.42 บาท/หุ้น

0.15 บาท/หุน้

0.27 บาท/หุน้ 

0.46 บาท/หุ้น

รวมเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (บาท) 277,750,000 บาท 212,100,000 บาท 232,300,000 บาท

อตัราการจา่ยปันผลต่อกาํไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 61.3 50.4 50.0

ตารางการจ่ายปันผลย้อนหลงั 3 ปี



วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อก

ตามวาระประจาํปี 2565 

การลงมติ: วาระน้ีบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือจะต้องได้รบัอนุมติัด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน
28



29

กรรมการท่ีครบกาํหนดวาระ 4 ท่าน

นายเอกฤทธิ์

ปัทมสัตยาสนธิ 

นาย พศิิษฐ ์

ปัทมสัตยาสนธิ 
นายจริายุทธ รุ่งศรีทองนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
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กรรมการครบวาระและไม่ต่อวาระ / แต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีว่างลง

คุณกรรณิกา ชลติอาภรณ ์แจ้งไม่ต่อวาระกรรมการ

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 มีมติแต่งตัง้

คณุฐากร ปิยะพนัธ์ เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลง

ได้นําเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมติั
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ข้อมลูของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ

อายุ 55 ปี

ตําแหน่งในบรษิทั กรรมการอสิระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา 

กาํหนดคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล

การถอืหุน้ของบรษิทั 0.029 %

วุฒกิารศกึษา • ปรญิญาโท, Operations Research, George Washington 

University, USA

• ปรญิญาตร,ี วศิวกรรมศาสตร ์คอมพวิเตอร,์ สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD)/ อื่นๆ 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่36/2548

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่60/2548

- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน่ที ่4/2555

เป็นผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจทาํ

ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

กรรมการ

ไมม่ี

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ

10 ปีทีผ่า่นมา

ไมม่ี

นายจิรายทุธ รุ่งศรีทอง



ลงมติพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการ

แทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ

นายจิรายทุธ รุง่ศรีทอง

การลงมติ: วาระน้ีบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือจะต้องได้รบัอนุมติัด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน
32
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ข้อมลูของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ

อายุ 74 ปี

ตาํแหน่งในบรษิทั กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร /  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

การถอืหุน้ของบรษิทั 2.654 %

วฒุกิารศกึษา • ศลิปศาสตรด์ุษฏบีณัฑติกติตมิศกัดิ,์ การตลาด, มหาวทิยาลยัศรปีทุม

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

(IOD)/ อื่นๆ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่147/2561

เป็นผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจทาํให้

เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

กรรมการ

มี

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10

ปีทีผ่า่นมา

ไมม่ี

นายพิศิษฐ ์ปัทมสตัยาสนธิ



ลงมติพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการ

แทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ

นายพิศิษฐ ์ปัทมสตัยาสนธิ

การลงมติ: วาระน้ีบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือจะต้องได้รบัอนุมติัด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน
34
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ข้อมลูของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ

อายุ 36 ปี

ตาํแหน่งในบรษิทั กรรมการ/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการบรหิาร

/ กรรมการการลงทุน

การถอืหุน้ของบรษิทั 6.985 %

วฒุกิารศกึษา • ปรญิญาโท, Global MBA program, University of Michigan, Ross 

School of Business Ann Arbor, USA

• ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาคอมพวิเตอร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

(IOD)/ อื่นๆ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่149/2561

เป็นผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจทาํให้

เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

กรรมการ

มี

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10

ปีทีผ่า่นมา

ไมม่ี

นายเอกฤทธ์ิ

ปัทมสตัยาสนธิ 



ลงมติพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการ

แทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ

นายเอกฤทธ์ิ ปัทมสตัยาสนธิ 

การลงมติ: วาระน้ีบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือจะต้องได้รบัอนุมติัด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน
36
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ข้อมลูของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลง

อายุ 50 ปี

ตําแหน่งในบรษิทั กรรมการอสิระ

การถอืหุน้ของบรษิทั 0.00 %

วุฒกิารศกึษา • Master of Finance, University of Colorado Denver, USA

• ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุน่ที ่17 ปี 

2556

การผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD)/ อื่นๆ 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

เป็นผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจทาํให้

เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

กรรมการ

ไมม่ี

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 

10 ปีทีผ่า่นมา

ไมม่ี

นายฐากร ปิยะพนัธ์



ลงมติพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลง

นายฐากร ปิยะพนัธ์

การลงมติ: วาระน้ีบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือจะต้องได้รบัอนุมติัด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน
38



วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2565

การลงมติ: วาระน้ีจะต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า                            

สองในสามของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุ
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ความเห็นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2565 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน

จํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 คณะกรรมการสรรหา 

กําหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลได้พจิารณากําหนดวงเงนิค่าตอบแทนสําหรบั

คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย

โดยหลกัเกณฑก์ารกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรบักรรมการบรษิทั ไดแ้ก่        

1. ผลประกอบการของบรษิทั 

2. ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย

3. การเปรยีบเทยีบกบัธุรกจิในประเภทและขนาดเดยีวกนั 

4. การสรา้งแรงจงูใจสาํหรบับุคลากรทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม
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ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน: 

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครัง้)

คณะกรรมการบริษทั

ประธานกรรมการ 50,000 30,000

กรรมการ 30,000 20,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ - 30,000

กรรมการ - 20,000

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล

ประธานกรรมการ 30,000

กรรมการ 20,000

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานกรรมการ - 30,000

กรรมการ - 20,000

คณะกรรมการการลงทุน (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ท่ี 1/2565 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565)

ประธานกรรมการ - 30,000

กรรมการ - 20,000

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน: ไมม่ี



วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และ

กาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2565

การลงมติ: วาระน้ีจะต้องได้รบัอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ           

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง

42



เสนอใหท้ีป่ระชุมอนุมตักิารแต่งตัง้บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2565 ดงัมรีายชื่อผูส้อบบญัช ีดงัน้ี

1. นาย อุดมศกัดิ ์บุศรานิพรรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10331 และ/หรอื 

2. นางสาวพรทพิย ์รมิดุสติ ผูส้อบบญัชใีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5565 และ/หรอื 

3. นาง ศริเิพญ็ สขุเจรญิยิง่ยง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3636

สาํหรบัคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2565 กาํหนดไว ้ดงัน้ี

รายการ ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

คา่สอบบญัชี 1,830,000 บาท 1,800,000 บาท 1,860,000 บาท 1,830,000 บาท
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Q&A 
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บรษิทัขอขอบพระคณุทา่นผูถ้อืหุน้ทกุทา่น

Thank you, all shareholders 
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