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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2565 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติธุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษัท ที ควิ อาร์ จ ากดั (มหาชน) 

                  ซ่ึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกีย่วโยงกนัของบริษัท 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 
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 บรษัิทค านึงความส าคญัของผูถื้อหุน้ และเพื่อเป็นการส่งเสรมิการดแูลก ากบักิจการที่ดีเก่ียวกบั
การดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรมและเทา่เทียม บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระ
การประชมุ และช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัท ตลอดจนการส่งค าถามล่วงหนา้ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่บรษัิทไดก้ าหนดไว ้ตัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564 
โดยไดป้ระกาศและเผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ
เว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งเมื่อถึงก าหนดการปิดรบั ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการ
ประชุม และช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บรษัิท ตลอดจนการสง่ค าถามลว่งหนา้ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เขา้มา
ภายในวนัดงักลา่ว 

 

 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการ
อิสระ เป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ ซึ่งขอ้มลูกรรมการอิสระปรากฏตามหนงัสือบอกกล่าว
นดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เอกสารแนบ 6 หนา้ที่ 3 
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1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา : ประธานกรรมการ / 
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
 

2. นายมารุต สิมะเสถยีร : กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาล 

 

3. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ ์: กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิ
บาล 

 

4. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย ์: กรรมการอิสระ /  
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาล 

 

5. นางสาวสุวภา เจริญยิง่ : กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาล 
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คณะกรรมการบริษัท 



6. นายธนา เธียรอัจฉริยะ : กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 
 

7. ดร.นภัสนันท ์พรรณนิภา : กรรมการ / ประธาน
กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร (CEO) 
 

8. นางสาวรัตนา พรรณนิภา : กรรมการ /  
 กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / ประธานบรหิารความเส่ียง (CRO) 

 
9. นายอ าพน อ้นเอี่ยม : กรรมการ / กรรมการบรหิาร /  
 ประธานบรหิารปฏิบตัิการ (COO) 
 
10. นางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ ์: กรรมการ / 
กรรมการบรหิาร/ ประธานบรหิารบญัชีการเงิน (CFO) 
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คณะกรรมการบริษัท (ต่อ) 



คณะผู้บริหารบริษัท 

 นายปฏญิญาสัก ตันตชุิต ิ
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
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นางสาวกาญจนี กุลสุรกจิ 
ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 



 
 
  ผู้สอบบัญชี 
           บริษทั เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จ ากดั 

 

  ทีป่รึกษากฎหมาย 

 
                บริษทั วนัลอว์ ออฟฟิศ จ ากดั 

ผู้สอบบัญชี และ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 
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 บริษัทมอบหมายให ้บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระท าหนา้ที่ตรวจสอบการลงทะเบียน 
รวบรวม และตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 

 ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมโดยผ่านเว็บลิงค ์(Web link) ท่ีบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั จดัส่งให ้ตาม E-mail ท่ี
ท่านผูถื้อหุน้หรอืทา่นผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งทะเบียนไวก้บับรษัิท 
 

 การประชมุจะด าเนินเรยีงตามวาระที่แจง้ไว ้ตามหนงัสือเชิญประชมุ และจะชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุในแตล่ะวาระ 
 

 การแสดงความคิดเหน็ สามารถท าได ้2 ช่องทาง 
1. กดปุ่ ม “Participants” จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม “Raise Hand” จะมีสญัลกัษณรู์ปมือปรากฏขา้งช่ือของผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม และทางเจา้หนา้ที่จะเปิดไมโครโฟนใหก้ับผูถื้อหุน้เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น เมื่อสอบถามเสรจ็เรยีบรอ้ยใหก้ดปุ่ ม “Lower Hand” เพ่ือเป็นการเอามือลง 
 

2. พิมพข์อ้ความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ ม “Chat” ใหพิ้มพข์อ้ความ และเมื่อพิมพเ์สรจ็ใหก้ด 
Enter เพ่ือสง่ขอ้ความ และจากนัน้จะมีเจา้หนา้ท่ีอา่นค าถามของผูถื้อหุน้ 
 

หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบับริษัทที่ไม่ไดอ้ยู่ในวาระ เจา้หนา้ที่จะขออ่านขอ้ซกัถาม
และขอ้คิดเห็นนัน้ในวาระอื่นๆ ซึง่จะเป็นช่วงทา้ยของการประชมุ 

ข้ันตอนการประชุม และการแสดงความคดิเห็น 
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การนับคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม  
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 วิธีการลงคะแนนเป็นระบบ E-Voting นบัคะแนนดว้ยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ เป็น 1 เสียง  (1 Share : 1 Vote) 
 

 ผูถื้อหุน้จะมีเวลาออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 60 วินาที  
 

 ผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงลงคะแนน "เห็นดว้ย" "ไมเ่ห็นดว้ย" หรอื "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระ  
 

 การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงลงคะแนน "ไมเ่หน็ดว้ย" และ/หรอื "งดออกเสียง" เท่านัน้ จากนัน้จะ
น าคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็น
ดว้ยในวาระนัน้ ๆ  
 

 กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ 
 

 เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิน้ ระบบจะแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม หากการนับ
คะแนนจากที่ประชมุเสรจ็สิน้แลว้ ระบบจะท าการปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ  
 

 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ จะพิจารณาลงมติแต่งตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ครัง้ละ 1 ท่าน ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

 จ านวนผูถื้อหุน้และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไมเ่ท่ากนั เน่ืองดว้ยอาจมีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบางท่านเขา้มา
เพ่ิมเติม หรอืออกจากท่ีประชมุ 



วธีิการลงคะแนน 
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 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ใน
ระหว่างการเปิดโอกาสใหล้งคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ ใหผู้ถื้อหุน้ย่อหนา้จอการประชมุลง และไป
ท่ีปุ่ ม E-Voting เพ่ือกดปุ่ มลงคะแนนเสียงในสว่นท่ี “ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสียง”  
 

 เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครัง้นึงว่า ยืนยนัการลงคะแนน
หรอืไม่ ใหก้ด "ตกลง" เพ่ือเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เหน็ด้วย” โดยอตัโนมตัิ 
 
 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุ และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อ

หุน้นัน้ บริษัทไดน้  าคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนัน้ๆ ของผูถื้อหุน้ท่ี “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” 
หรอื “งดออกเสียง” บนัทกึในระบบเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 



11 



 

วาระที่ 1 
พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น  

คร้ังที่ 1/2564  
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 ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนั้นใหก้ดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลกัษณ์รูป
มือปรากฏขา้งช่ือของผูเ้ขา้ร่วมประชุม และทางเจา้หนา้ท่ีจะเปิดไมโครโฟนใหก้บัผูถื้อ
หุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือสอบถามเสร็จ
เรียบร้อย ใหก้ดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง 

  
 ช่องทางที่ 2 พิมพข์อ้ความผา่นช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดท่ีปุ่ม “Chat” ให้

พิมพข์อ้ความ และเม่ือพิมพเ์สร็จใหก้ด Enter เพื่อส่งขอ้ความและจากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ี
เป็นผูอ่้านค าถามของผูถื้อหุน้ 
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วธีิการแสดงความคดิเห็น 
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วธีิการลงคะแนน 

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  ใหผู้ถื้อหุน้ยอ่หนา้จอ
การประชุมลง และไปท่ีปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนท่ี “ไม่
เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี Pop 
Up สอบถามอีกคร้ังหน่ึงว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อ
เป็นการยืนยนัการลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ เป็นเวลา 60 วินาที  
 
กรณทีีผู้่ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมัติ  



 

วาระที่ 2 
พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564  

  
  

15 



 
  

  

บริษทัน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงของบริษทั 
ในรอบปีที่ผ่านมา ในรูปแบบวดีทีศัน์  
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วาระที ่2 (ต่อ) 



 

วาระที่ 3 
พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรับปี  
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564  

  
  

17 



                       ตารางแสดงงบการเงนิ ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

วาระที ่3 (ต่อ) 

18 

รายการ 
งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2564 
สนิทรพัยร์วม    4,436.4 
หน้ีสนิรวม        1,425.8 
รายไดร้วม        3,427.0 
ก าไรสทุธ ิ        891.8 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.48 



 ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนั้นใหก้ดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลกัษณ์รูป
มือปรากฏขา้งช่ือของผูเ้ขา้ร่วมประชุม และทางเจา้หนา้ท่ีจะเปิดไมโครโฟนใหก้บัผูถื้อ
หุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือสอบถามเสร็จ
เรียบร้อย ใหก้ดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง 

  
 ช่องทางที่ 2 พิมพข์อ้ความผา่นช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดท่ีปุ่ม “Chat” ให้

พิมพข์อ้ความ และเม่ือพิมพเ์สร็จใหก้ด Enter เพื่อส่งขอ้ความและจากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ี
เป็นผูอ่้านค าถามของผูถื้อหุน้ 

  
  
  

19 

วธีิการแสดงความคดิเห็น 



20 

วธีิการลงคะแนน 

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  ใหผู้ถื้อหุน้ยอ่หนา้จอ
การประชุมลง และไปท่ีปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนท่ี “ไม่
เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี Pop 
Up สอบถามอีกคร้ังหน่ึงว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อ
เป็นการยืนยนัการลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ เป็นเวลา 60 วินาที  
 
กรณทีีผู้่ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมัติ  



 

วาระที่ 4 

พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรประจ าปี 2564  

และการจ่ายเงินปันผล  

  
  

21 



ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 

วาระที ่4 (ต่อ) 

22 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2564 2563  2562 

ก าไรสทุธ ิงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 774,575,888 625,669,423 542,544,004 

จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 

เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 1.45 1.00 0.65 

วนัทีจ่า่ยเงนิปันผล 9 กนัยายน 2564   8 กนัยายน 2563 12 กนัยายน 2562 

จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 600,000,000* 300,000,000 300,000,000 

เงนิปันผลจากผลการด าเนินงานและก าไรสะสม (บาท/หุน้) 0.5 1.15 1.10 

วนัทีจ่า่ยเงนิปันผล 12 พฤษภาคม 2565 14 พฤษภาคม 2564 14 พฤษภาคม 2563 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้ส้ิน (บาท) 735,000,000 645,000,000 525,000,000 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ (%) 94.89 103.09 96.77 

หมายเหตุ : * ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ประชุมเมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2564 ไดม้มีตอินุมตักิารเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวจ้ากเดมิ 1.00 บาท เป็นหุน้ละ 
0.50 บาท มผีลซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมือ่วนัที ่13 มกราคม 2565 



 ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนั้นใหก้ดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลกัษณ์รูป
มือปรากฏขา้งช่ือของผูเ้ขา้ร่วมประชุม และทางเจา้หนา้ท่ีจะเปิดไมโครโฟนใหก้บัผูถื้อ
หุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือสอบถามเสร็จ
เรียบร้อย ใหก้ดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง 

  
 ช่องทางที่ 2 พิมพข์อ้ความผา่นช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดท่ีปุ่ม “Chat” ให้

พิมพข์อ้ความ และเม่ือพิมพเ์สร็จใหก้ด Enter เพื่อส่งขอ้ความและจากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ี
เป็นผูอ่้านค าถามของผูถื้อหุน้ 

  
  
  

23 

วธีิการแสดงความคดิเห็น 



24 

วธีิการลงคะแนน 

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  ใหผู้ถื้อหุน้ยอ่หนา้จอ
การประชุมลง และไปท่ีปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนท่ี “ไม่
เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี Pop 
Up สอบถามอีกคร้ังหน่ึงว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อ
เป็นการยืนยนัการลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ เป็นเวลา 60 วินาที  
 
กรณทีีผู้่ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมัติ  



 

วาระที่ 5 

พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

  
  

25 



ดร.นภสันันท ์พรรณนิภา 
กรรมการ / ประธาน

กรรมการบริหาร / กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน / 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 

วาระที ่5 (ต่อ) 

26 

นางสาวรตันา พรรณนิภา 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / ประธานบริหาร

ความเส่ียง (CRO) 

นางสาวสมพร อ าไพสทุธิพงษ์  
กรรมการ / กรรมการบริหาร/ 
ประธานบริหารบญัชีการเงิน

(CFO) 



 ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนั้นใหก้ดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลกัษณ์รูป
มือปรากฏขา้งช่ือของผูเ้ขา้ร่วมประชุม และทางเจา้หนา้ท่ีจะเปิดไมโครโฟนใหก้บัผูถื้อ
หุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือสอบถามเสร็จ
เรียบร้อย ใหก้ดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง 

  
 ช่องทางที่ 2 พิมพข์อ้ความผา่นช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดท่ีปุ่ม “Chat” ให้

พิมพข์อ้ความ และเม่ือพิมพเ์สร็จใหก้ด Enter เพื่อส่งขอ้ความและจากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ี
เป็นผูอ่้านค าถามของผูถื้อหุน้ 

  
  
  

27 

วธีิการแสดงความคดิเห็น 



อาย ุ    49  สญัชาติ     ไทย 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้:     กรรมการ 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร:      14 กรกฎาคม 2554   

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ:        10 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั:        3.08%      

คณุวติุทางการศึกษา     1. ปรญิญาเอก รฐัประศาสนศาสตรป์รชัญาดษุฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี/ 2. ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ
มหาบณัฑติ-นกับรหิาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร/์ 3. ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

หลกัสตูรการอบร 

1. หลกัสตูรสดุยอดผูน้ าวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (Superวปส.) รุน่ที ่1 ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ
ประกนัภยั(คปภ.) 

2. หลกัสตูร Digital Transformation for CEO # 2 ปี 2563 จดัโดยหนังสอืพมิพ์กรุงเทพธุรกิจ, หนังสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกิจ และบรษิทั เอ็ม
เอฟอีซี จ ากดั (มหาชน)  

3. หลกัสตูร Ultralink China รุน่ 1/2018 FiveWhale 

4. หลกัสตูรวทิยาการผูน้ านวตักรรม เพื่อการแขง่ขนัในระดบัโลก(วนล.) รุน่ที ่2 ปี 2561 มหาวทิยาลยัสยาม 

5. หลกัสตูรการบรหิารระดบัสงูเชงิบูรณาการทางการแพทย ์(บสพ.) ปี 2561 วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ์, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

6. หลกัสตูรพฒันาการใชส้ื่อดจิทิลัเชงิสรา้งสรรค ์(DEF) ปี 2560 มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

7. หลกัสตูรบรหิารระดบัสงู สถานบนัวทิยาการตลาดทุน(วตท.)รุน่ 22  ปี 2559 

8. หลกัสตูร Difference :How to Harness Business Creativity รุน่ที ่2 ปี 2557 สถาบนัพฒันาความคดิสรา้งสรรเชงิธุรกจิ 

9. หลกัสตูร Real Estate/Real Deal รุน่ที ่1 ปี 2557 สถาบนัพฒันาความคดิสรา้งสรรเชงิธุรกจิ 

10. หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที1่47 ปี 2554 

11. หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ที ่2/2554 ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
(คปภ.) 

12. หลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิารธรุกจิประกนัวนิาศภยั ปี 2551 ของจฬุาลงกรณ์ 

13. หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูสหสัวรรษใหม ่ปี 2545 ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

วาระที ่5 (ต่อ) 

28 

ดร.นภสันันท ์พรรณนิภา 
กรรมการ / ประธาน

กรรมการบริหาร / กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน / 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 



ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• ไมม่ ี

           การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอืน่ / กจิการอื่น 
• 2540 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
• 2551 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
• 2564 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ   บรษิทั ทร ูไลฟ์ โบรกเกอร ์จ ากดั 
• 2564 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ   บรษิทั ทร ูเอก็ซ์ตรา้ โบรกเกอร ์จ ากดั 
• 2564 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ   บรษิทั อซีี ่เลนดิง้ จ ากดั  
• 2564 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ   บรษิทั ทคีวิซ ีจ ากดั 
• 2564 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
• 2563 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ   บรษิทั ทโีอ 2020 จ ากดั 
• 2561 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ   บรษิทั แคสแมท จ ากดั 
• 2560 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ   บรษิทั ทคีวิเอม็. เพลส จ ากดั 
• 2559 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ   บรษิทั ทคีวิด ีจ ากดั 
• 2559 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ   บรษิทั ดาราเดลีท่วัร ์จ ากดั 
• 2554 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ   บรษิทั ดาราเดลี ่จ ากดั 
• 2554 ‟ ปัจจุบนั   กรรมการ   บรษิทั เดอะ บลิเลีย่น ดลี เทรดดิง้ จ ากดั 
• 2560 ‟ 2564      กรรมการ   บรษิทั บวิตี้ ทเวนตี้โฟร ์จ ากดั 
• 2556 ‟ 2564      กรรมการ   บรษิทั ดาราเดลี ่ชอ้ปป้ิง จ ากดั 
• 2550 ‟ 2564      ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO)  บรษิทั แคสแมท จ ากดั 

กจิการทีแ่ขง่ขนั / เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิบรษิทั 

• ไมม่ ี

ประวติัการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี  

• ไมม่ ี

การเข้าร่วมประชมุประจ าปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 / 6 ครัง้ 

  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 4 / 4 ครัง้ 

  การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 12 / 12 ครัง้ 

วาระที ่5 (ต่อ) 

29 

ดร.นภสันันท ์พรรณนิภา 
กรรมการ / ประธาน

กรรมการบริหาร / กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน / 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 



30 

วธีิการลงคะแนน 

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  ใหผู้ถื้อหุน้ยอ่หนา้จอ
การประชุมลง และไปท่ีปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนท่ี “ไม่
เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี Pop 
Up สอบถามอีกคร้ังหน่ึงว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อ
เป็นการยืนยนัการลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ เป็นเวลา 60 วินาที  
 
กรณทีีผู้่ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมัติ  



อายุ   58  สญัชาติ   ไทย 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้:     กรรมการ 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร:    22 กนัยายน 2560 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั:   ไมม่ ี
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ:   4 ปี 
คณุวติุทางการศึกษา 1. ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ เอกบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
หลกัสูตรการอบรม  

1. หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ที ่24/2564 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
2. หลกัสูตร หลกัสูตร Internal Control for IPO team รุน่ที ่3 ปี 2562 (SET) 
3. หลกัสูตร Director Certification Program รุน่ 254 ปี 2561 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
4. หลกัสูตร Director Accreditation Program รุน่ 143 ปี 2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• ไมม่ ี
การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น / กจิการอื่น 

• 2561 ‟ ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
• 2560 ‟ ปัจจบุนั ประธานบรหิารความเสีย่ง (CRO) บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
• 2561 ‟ ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
• 2560 ‟ ปัจจบุนั ประธานบรหิารความเสีย่ง (CRO) บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 
• 2564 ‟ ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั อซีี ่เลนดิง้ จ ากดั 
• 2564 ‟ ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั ทคีวิซ ีจ ากดั 
• 2563 ‟ ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั ทโีอ 2020 จ ากดั 
• 2561 ‟ ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั แคสแมท จ ากดั 
• 2550 ‟ ปัจจบุนั ประธานบรหิารความเสีย่ง (CRO) บรษิทั แคสแมท จ ากดั 
• 2559 ‟ ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิทั ดาราเดลีท่วัร ์จ ากดั 
• 2560 ‟ 2564  กรรมการ  บรษิทั ดาราเดลี ่ชอ้ปป้ิง จ ากดั 
• 2556 ‟ 2564  กรรมการ  บรษิทั พรเีมยีร ์คอนซูเมอร ์จ ากดั 

กจิการทีแ่ขง่ขนั / เกีย่วเนื่องกบัธรุกจิบรษิทั 
• ไมม่ ี

ประวติัการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี  
• ไมม่ ี

การเข้าร่วมประชุมประจ าปี 2564 : การประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6 / 6 ครัง้ 
  การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครัง้ 
  การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12 / 12 ครัง้ 

วาระที ่5 (ต่อ) 

31 

นางสาวรตันา พรรณนิภา 
กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / ประธานบริหาร

ความเส่ียง (CRO) 



32 

วธีิการลงคะแนน 

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  ใหผู้ถื้อหุน้ยอ่หนา้จอ
การประชุมลง และไปท่ีปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนท่ี “ไม่
เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี Pop 
Up สอบถามอีกคร้ังหน่ึงว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อ
เป็นการยืนยนัการลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ เป็นเวลา 60 วินาที  
 
กรณทีีผู้่ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมัติ  



อายุ   57   

สญัชาติ   ไทย 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้:   กรรมการ 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ / ผูบ้ริหาร:    20 กนัยายน 2560 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทัฯ:   0.12%  

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ:   4 ปี 

คณุทางวติุการศึกษา   1. ปรญิญาโท สาขาการเงนิและการตลาด มหาวทิยาลยัศรีปทุม/ 2. ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยั
ธรรมธริาช/ 3. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู บญัช ีวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตบพติรพมิุข จกัรวรรดิ 

หลกัสูตรการอบร 
• หลกัสตูรโครงการ “SET ESG Expert Pool” รุ่นที ่1 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์

• หลกัสตูร Foundations in Responsible Investment ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• หลกัสตูร แนวโน้ม ทศิทางการท า M&A ประเดน็ส าคญัทีต่อ้งพจิารณา และกลยุทธก์ารท า M&A ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี 2560 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• หลกัสตูร Director Certification Program รุ่น 252 ปี 2561 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• หลกัสตูร Executive Development Program รุ่นที ่7 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• หลกัสตูร CFO Certificate Program สภาวชิาชพีบญัช ี

• หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที ่5 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• หลกัสตูร Thailand Overseas Investment Center (TOISC) รุ่นที ่7 ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงุทน (BOI) 

  

วาระที ่5 (ต่อ) 
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นางสาวสมพร อ าไพสทุธิพงษ์  
กรรมการ / กรรมการบริหาร/ 
ประธานบริหารบญัชีการเงิน

(CFO) 



ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน / กิจการอ่ืน 

• 2564 ‟ ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) บรษิทั อซีี ่เลนดิง้ จ ากดั 

• 2559 ‟ ปัจจุบนั ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

• 2559 ‟ ปัจจุบนั ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

• 2564 ‟ ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั ทร ูไลฟ์ โบรกเกอร ์จ ากดั 

• 2564 ‟ ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั ทร ูเอก็ซต์รา้ โบรกเกอร ์จ ากดั 

• 2559 ‟ ปัจจุบนั ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) บรษิทั แคสแมท จ ากดั 

กิจการท่ีแข่งขนั / เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจบริษทั 

• ไม่มี 

ประวติัการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี  

• ไม่มี  

การเข้ารว่มประชุมประจ าปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 / 6 ครัง้,   

  การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครัง้ 
 

วาระที ่5 (ต่อ) 

34 

นางสาวสมพร อ าไพสทุธิพงษ์  
กรรมการ / กรรมการบริหาร/ 
ประธานบริหารบญัชีการเงิน

(CFO) 



35 

วธีิการลงคะแนน 

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  ใหผู้ถื้อหุน้ยอ่หนา้จอ
การประชุมลง และไปท่ีปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนท่ี “ไม่
เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี Pop 
Up สอบถามอีกคร้ังหน่ึงว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อ
เป็นการยืนยนัการลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ เป็นเวลา 60 วินาที  
 
กรณทีีผู้่ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมัติ  



 

วาระที่ 6 

      พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565  

  
  

36 



ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรการ 
วาระที ่6 (ต่อ) 
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ค่าตอบแทนการประชมุคณะกรรมการ 
เบีย้ประชมุ / ครัง้ (บาท) 

ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 
คณะกรรมการบริษทั (BOD) 
- ประธานกรรมการบรษิทั 50,000 50,000 
- กรรมการ 30,000 30,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (RISK) 
- ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (NRC) 
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษทัภิบาล (CG) 
- ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการบริหาร (EC) 
- ประธานกรรมการบรหิาร - ไม่มี - - ไมม่ ี- 
- กรรมการ - ไม่มี - - ไมม่ ี- 



วาระที ่6 (ต่อ) 

38 

ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรการ ค่าตอบแทนอืน่ๆ 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการบรษิทั 
(BOD) 

 „ ประกนัสขุภาพคา่เบีย้ประกนัวงเงนิ
ไมเ่กนิ 70,000 บาท หรอืคา่
รกัษาพยาบาลวงเงนิไมเ่กนิ 70,000 
บาท 

 „ ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการ 
(Directors and Officers Liability 
Insurance) โดยบรษิทัเป็น
ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย  

„ ประกนัสขุภาพคา่เบีย้ประกนัวงเงนิ
ไมเ่กนิ 70,000 บาท หรอืคา่
รกัษาพยาบาลวงเงนิไมเ่กนิ 70,000 
บาท 

„ ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการ 
(Directors and Officers Liability 
Insurance) โดยบรษิทัเป็น
ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย 



 ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนั้นใหก้ดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลกัษณ์รูป
มือปรากฏขา้งช่ือของผูเ้ขา้ร่วมประชุม และทางเจา้หนา้ท่ีจะเปิดไมโครโฟนใหก้บัผูถื้อ
หุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือสอบถามเสร็จ
เรียบร้อย ใหก้ดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง 

  
 ช่องทางที่ 2 พิมพข์อ้ความผา่นช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดท่ีปุ่ม “Chat” ให้

พิมพข์อ้ความ และเม่ือพิมพเ์สร็จใหก้ด Enter เพื่อส่งขอ้ความและจากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ี
เป็นผูอ่้านค าถามของผูถื้อหุน้ 

  
  
  

39 

วธีิการแสดงความคดิเห็น 



40 

วธีิการลงคะแนน 

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  ใหผู้ถื้อหุน้ยอ่หนา้จอ
การประชุมลง และไปท่ีปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนท่ี “ไม่
เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี Pop 
Up สอบถามอีกคร้ังหน่ึงว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อ
เป็นการยืนยนัการลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ เป็นเวลา 60 วินาที  
 
กรณทีีผู้่ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมัติ  



 

วาระที่ 7 
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

การสอบบัญชี ประจ าปี 2565   
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รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพเีอม็จ ีภมิูไชย สอบบัญชี จ ากัด 
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ล าดบั รายช่ือผูส้อบบญัชี 
เลขท่ีผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาต 
จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้

บริษทั 
  

1 คุณโชคชยั งามวุฒกุิล 9728 1 ปี และ/หรอื 

2 คุณอรวรรณ ชุณหกจิไพศาล 6105 ไมม่ ี และ/หรอื 

3 คุณบุญญฤทธิ ์ถนอมเจรญิ 7900 ไมม่ ี   



ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชเีปรียบเทยีบ ระหว่างปี 2564 และ 2565 

 

  

หมายเหตุ :1/ค่าสอบบญัชเีพิม่ขึน้เนื่องจากเพิม่การตรวจสอบบรษิทั ทร ูไลฟ์ โบรกเกอร ์จ ากดั,  บรษิทั ทร ูเอก็ซต์รา้ โบรกเกอร ์จ ากดั, บรษิทั อซีี ่เลนดิง้    
จ ากดั ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้ตามปรมิาณงานตรวจสอบทีเ่พิม่ขึน้ 

 2/ค่าสอบบญัชปีี 2564 ขา้งต้นไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non Audit fee) ซึ่งเป็นค่าบรกิารตรวจสอบการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 
ค่าบรกิาร จดัเตรยีมขอ้มลูเอกสารและค่าใชจ้่ายเรยีกเกบ็อื่น ๆ ของผูส้อบบญัช ีจ านวน 137,626 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจด็พนัหกรอ้ยยีส่บิ
หกบาท) 

 
ผูส้อบบญัชดีงักลา่วไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษิทัและบรษิทัยอ่ย  

ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว 
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รายการ ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 
อตัราค่าตอบแทน 

เมื่อเทียบกบัปีก่อน (เพ่ิม/(ลด)) 

บริษทัผู้สอบบญัชี บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั จ านวนเงิน (บาท) % 

คา่สอบบญัช ี(บาท) 
 บรษิทั 1,100,000 1,050,000 50,000  4.76% 
 บรษิทัยอ่ย 4,950,000 3,720,000 1,230,000 33.06% 

รวม 6,050,0001/ 4,770,000 1,280,000 26.83% 

ค่าบริการอ่ืน2/ ตามท่ีจ่ายจริง 137,626   



 ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนั้นใหก้ดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลกัษณ์รูป
มือปรากฏขา้งช่ือของผูเ้ขา้ร่วมประชุม และทางเจา้หนา้ท่ีจะเปิดไมโครโฟนใหก้บัผูถื้อ
หุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือสอบถามเสร็จ
เรียบร้อย ใหก้ดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง 

  
 ช่องทางที่ 2 พิมพข์อ้ความผา่นช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดท่ีปุ่ม “Chat” ให้

พิมพข์อ้ความ และเม่ือพิมพเ์สร็จใหก้ด Enter เพื่อส่งขอ้ความและจากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ี
เป็นผูอ่้านค าถามของผูถื้อหุน้ 
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วธีิการแสดงความคดิเห็น 
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วธีิการลงคะแนน 

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  ใหผู้ถื้อหุน้ยอ่หนา้จอ
การประชุมลง และไปท่ีปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนท่ี “ไม่
เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี Pop 
Up สอบถามอีกคร้ังหน่ึงว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อ
เป็นการยืนยนัการลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ เป็นเวลา 60 วินาที  
 
กรณทีีผู้่ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมัติ  



 

วาระที่ 8 
พจิารณาอนุมตัธุิรกรรมการเข้าลงทุนใน 

บริษัท ที ควิ อาร์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเข้าข่ายเป็นรายการ 
ที่เกีย่วโยงกนัของบริษัท   

  
  

46 



 
 ทีป่รึกษาทางการเงิน         

 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 ทีป่รึกษาทางการเงินอสิระ            

                         บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั 

ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ 
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 ผู้มส่ีวนได้เสีย (ผู้ขายหุ้นสามญัของ TQR และผู้ทีเ่กีย่วข้อง (ตามมาตรา 258 ของ พรบ.
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี ้มีดงันี ้
    
1. บริษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  จ านวน  306,892,800  หุน้ 
2. นายอญัชลิน พรรณนิภา    จ านวน    22,390,000  หุน้ 
3. นางนภสันนัท ์พรรณนิภา    จ านวน    18,596,400  หุน้ 
           รวม     347,879,200  หุ้น 
 ผู้มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
4. ด.ญ. อิงฟ้า พรรณนิภา                                                      จ านวน                200  หุน้ 
           รวม     347,879,400  หุ้น 
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 การเขา้ลงทุนซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ที คิว อาร์ จ ากดั (มหาชน) (“TQR”) รวมจ านวน 102,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 44.35 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ TQR ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวม 
520.20 ลา้นบาท จากนายอญัชลิน พรรณนิภา และนางนภสันนัท ์พรรณนิภา (รวมเรียกว่า “ผูข้ายหุ้นสามญัของ TQR”) ซ่ึงเป็นบุคคล
เก่ียวโยงกนัของบริษทั โดยผูข้ายหุ้นสามญัของ TQR เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
(“ธุรกรรมการซ้ือหุ้นสามญัของ TQR”) ภายหลงัธุรกรรมการซ้ือหุ้นสามญัของ TQR บริษทัจะมีสดัส่วนการถือหุ้นใน TQR คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 44.43 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ TQR ซ่ึงเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
TQR เป็นผลให้บริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เหลือทั้งหมดของ TQR ประมาณร้อยละ 55.57 ของจ านวนหุ้นท่ีออก
และจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ TQR ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการใน
การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ 
TQR และการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยส่์วนท่ีเหลือทั้งหมดของ TQR ซ่ึงรายการดงักล่าวขา้งตน้เป็นการไดม้าซ่ีงสินทรัพยต์าม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์(และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ.2547 (และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (รวม
เรียกว่า “ประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) ซ่ึงธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ TQR และการท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยส่์วนท่ีเหลือทั้งหมดของ TQR มีขนาดรายการสูงสุดเม่ือค านวณตามเกณฑมู์ลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) เท่ากบัร้อย
ละ 30.22 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั อา้งอิงตามงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษทัส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 ทั้งน้ี เม่ือรวมกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยอ่ื์นท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมาก่อนเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี 
ท าใหร้ายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมีขนาดเท่ากบั 31.07 ถือเป็นรายการประเภทท่ี 2 ท่ีมีขนาดรายการมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 15 
หรือสูงกวา่ แต่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
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 นอกจากน้ี ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ TQR เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (และท่ีมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (และท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า 
“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เน่ืองจากเป็นการซ้ือหุน้สามญัของ TQR จากผูข้ายหุน้สามญัของ TQR ซ่ึงเป็น
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและเป็นผูท่ี้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
และกรรมการผูมี้อ  านาจผูกพนัของ TQR โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ/หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ 
TQR จะอนุมติัต่อไป ทั้งน้ี มีมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัคิดเป็นร้อยละ 36.90 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิ (NTA) ของบริษทั อา้งอิงตามงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษทัส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึง
มูลค่าของรายการมากกว่า 20 ลา้นบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของ
บริษทัแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

 ในการท าธุรกรรมการซ้ือหุ้นสามญัของ TQR บริษทัฯ ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ก่อนการท ารายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯ จึงมีความประสงค์ท่ีจะเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการท าธุรกรรมการซ้ือหุ้นสามญัของ TQR ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
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 ทั้งน้ี รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมติัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัปรากฏตามสารสนเทศ
เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ปรากฏตามตามหนงัสืเชิญประชุม เอกสารแนบ 4 และเอกสาร
แนบ 5 

  คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียมีความเห็นว่า ธุรกรรมการซ้ือ
หุ้นสามญัของ TQR จาก (1) นายอญัชลิน พรรณนิภา และ (2) นางนภสันันท์ พรรณนิภา เป็นการปรับ
โครงสร้างการถือหุน้ใหมี้ความชดัเจนและโปร่งใส และเป็นการกระจายการลงทุนของบริษทัไปสู่ธุรกิจการ
ประกนัต่อซ่ึงเป็นธุรกิจเก่ียวเน่ืองกนักบับริษทั ท าให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บับริษทัจากการน าเสนอ
การใหบ้ริการประกนัภยัแบบครบวงจร นอกจากน้ียงัพิจารณาถึงศกัยภาพของรายไดท่ี้คาดวา่สามารถเติบโต
ไดภ้ายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมเน่ืองจาก Business Synergy และการร่วมพฒันาผลิตภณัฑใ์นการประกนัภยั 
ดงันั้น การเขา้ท ารายการดงักล่าวจึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น มีความสมเหตุสมผล 
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของบริษทั ในราคาท่ีไม่เกินกว่าราคาตลาดท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระ 
รวมทั้งการเขา้ท ารายการอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมาะสมดว้ยเหตุผลดงัท่ีกล่าวมาในท่ีประชุมขา้งตน้ และเห็น
ควรใหน้ าเสนอการท ารายการดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
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 ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนั้นใหก้ดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสัญลกัษณ์รูป
มือปรากฏขา้งช่ือของผูเ้ขา้ร่วมประชุม และทางเจา้หนา้ท่ีจะเปิดไมโครโฟนใหก้บัผูถื้อ
หุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เม่ือสอบถามเสร็จ
เรียบร้อย ใหก้ดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง 

  
 ช่องทางที่ 2 พิมพข์อ้ความผา่นช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดท่ีปุ่ม “Chat” ให้

พิมพข์อ้ความ และเม่ือพิมพเ์สร็จใหก้ด Enter เพื่อส่งขอ้ความและจากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ี
เป็นผูอ่้านค าถามของผูถื้อหุน้ 
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วธีิการลงคะแนน 

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  ใหผู้ถื้อหุน้ยอ่หนา้จอ
การประชุมลง และไปท่ีปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่มลงคะแนนเสียงในส่วนท่ี “ไม่
เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี Pop 
Up สอบถามอีกคร้ังหน่ึงว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อ
เป็นการยืนยนัการลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ เป็นเวลา 60 วินาที  
 
กรณทีีผู้่ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมัติ  



 

วาระที่ 9 
 

พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี   
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บริษทัขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
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