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วาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรประจาปี 2564 และการจ่ ายเงินปันผล

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565

วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2565

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติธุรกรรมการเข้ าลงทุนในบริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)
ซึ่งเข้ าข่ ายเป็ นรายการที่เกีย่ วโยงกันของบริษัท

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
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 บริษัทคานึงความสาคัญของผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเป็ นการส่งเสริมการดูแลกากับกิจการที่ดีเกี่ยวกับ
การดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระ
การประชุม และชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษัท ตลอดจนการส่งคาถามล่วงหน้า สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้กาหนดไว้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อถึงกาหนดการปิ ดรับ ปรากฏว่า ไม่มีผูถ้ ื อหุน้ รายใดเสนอวาระการ
ประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษัท ตลอดจนการส่งคาถามล่วงหน้า สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เข้ามา
ภายในวันดังกล่าว
 บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามหนังสือบอกกล่าว
นัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 3
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คณะกรรมการบริษัท
1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา : ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายมารุ ต สิมะเสถียร : กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
กากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
3. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ : กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการกากับดูแลกิจการและบรรษัทภิ
บาล
4. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ : กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
5. นางสาวสุวภา เจริญยิง่ : กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
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คณะกรรมการบริษัท (ต่ อ)
6. นายธนา เธียรอัจฉริยะ : กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
7. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา : กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
8. นางสาวรัตนา พรรณนิภา : กรรมการ /
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / ประธานบริหารความเสี่ยง (CRO)
9. นายอาพน อ้นเอี่ยม : กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานบริหารปฏิบตั ิการ (COO)
10. นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์ : กรรมการ /
กรรมการบริหาร/ ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)
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คณะผู้บริหารบริษัท

นายปฏิญญาสัก ตันติชุติ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี

นางสาวกาญจนี กุลสุรกิจ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน
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ผู้สอบบัญชี และ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

ผู้สอบบัญชี
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด

ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษทั วันลอว์ ออฟฟิ ศ จากัด
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ขั้นตอนการประชุ ม และการแสดงความคิดเห็น
 บริษัทมอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระทาหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน
รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้

 ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมโดยผ่านเว็บลิงค์ (Web link) ที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด จัดส่งให้ ตาม E-mail ที่
ท่านผูถ้ ือหุน้ หรือท่านผูร้ บั มอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กบั บริษัท
 การประชุมจะดาเนินเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ ตามหนังสือเชิญประชุม และจะชีแ้ จงต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
 การแสดงความคิดเห็น สามารถทาได้ 2 ช่องทาง
1. กดปุ่ ม “Participants” จากนัน้ ให้กดปุ่ ม “Raise Hand” จะมีสญ
ั ลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิ ดไมโครโฟนให้กับผูถ้ ือหุน้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ ม “Lower Hand” เพื่อเป็ นการเอามือลง
2.

พิมพ์ขอ้ ความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปมุ่ “Chat” ให้พิมพ์ขอ้ ความ และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด
Enter เพื่อส่งข้อความ และจากนัน้ จะมีเจ้าหน้าที่อา่ นคาถามของผูถ้ ือหุน้

หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ เจ้าหน้าที่จะขออ่านข้อซักถาม
และข้อคิดเห็นนัน้ ในวาระอื่นๆ ซึง่ จะเป็ นช่วงท้ายของการประชุม
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การนับคะแนน และการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม
 วิธีการลงคะแนนเป็ นระบบ E-Voting นับคะแนนด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง (1 Share : 1 Vote)
 ผูถ้ ือหุน้ จะมีเวลาออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็ นเวลา 60 วินาที
 ผูถ้ ือหุน้ สามารถออกเสียงลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระ

 การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสียงลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" และ/หรือ "งดออกเสียง" เท่านัน้ จากนัน้ จะ
นาคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็น
ด้วยในวาระนัน้ ๆ
 กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
 เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิน้ ระบบจะแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม หากการนับ
คะแนนจากที่ประชุมเสร็จสิน้ แล้ว ระบบจะทาการปิ ดการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ
 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ จะพิจารณาลงมติแต่งตัง้ กรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ครัง้ ละ 1 ท่าน ทัง้ นีเ้ พื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
 จานวนผูถ้ ือหุน้ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วยอาจมีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบางท่านเข้ามา
เพิ่มเติม หรือออกจากที่ประชุม
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วิธีการลงคะแนน
 กรณี ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ใน
ระหว่างการเปิ ดโอกาสให้ลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ ให้ผถู้ ือหุน้ ย่อหน้าจอการประชุมลง และไป
ที่ปมุ่ E-Voting เพื่อกดปุ่ มลงคะแนนเสียงในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
 เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครัง้ นึงว่า ยืนยันการลงคะแนน
หรือไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อเป็ นการยืนยันการลงคะแนน
 กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

 กรณีผถู้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู้ ่ืนเข้าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ ือ
หุน้ นัน้ บริษัทได้นาคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนัน้ ๆ ของผูถ้ ือหุน้ ที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”
หรือ “งดออกเสียง” บันทึกในระบบเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
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วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผ้ ูถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564
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วิธีการแสดงความคิดเห็น
 ช่ องทางที่ 1 กดปุ่ ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูป
มือปรากฏข้างชื่อของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิ ดไมโครโฟนให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้น เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เมื่ อ สอบถามเสร็ จ
เรี ยบร้อย ให้กดปุ่ ม “Lower Hand” เพื่อเป็ นการเอามือลง
 ช่ องทางที่ 2 พิมพ์ขอ้ ความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้
พิมพ์ขอ้ ความ และเมื่อพิมพ์เสร็ จให้กด Enter เพื่อส่ งข้อความและจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่
เป็ นผูอ้ ่านคาถามของผูถ้ ือหุน้
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วิธีการลงคะแนน
หากมีผู้ถือหุ้นท่ านใด “ไม่ เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ให้ผถู ้ ือหุน้ ย่อหน้าจอ
การประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่ มลงคะแนนเสี ยงในส่ วนที่ “ไม่
เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop
Up สอบถามอีกครั้งหนึ่ งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรื อไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อ
เป็ นการยืนยันการลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุ ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระ เป็ นเวลา 60 วินาที

กรณีทผี่ ู้ถือหุ้นไม่ ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็ น “เห็นด้ วย” โดยอัตโนมัติ
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วาระที่ 2
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564
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วาระที่ 2 (ต่ อ)

บริษทั นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงของบริษทั
ในรอบปี ที่ผ่านมา ในรู ปแบบวีดที ศั น์
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วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

17

วาระที่ 3 (ต่ อ)

ตารางแสดงงบการเงิน สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
4,436.4
1,425.8
3,427.0
891.8
1.48
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วิธีการแสดงความคิดเห็น
 ช่ องทางที่ 1 กดปุ่ ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูป
มือปรากฏข้างชื่อของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิ ดไมโครโฟนให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้น เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เมื่ อ สอบถามเสร็ จ
เรี ยบร้อย ให้กดปุ่ ม “Lower Hand” เพื่อเป็ นการเอามือลง
 ช่ องทางที่ 2 พิมพ์ขอ้ ความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้
พิมพ์ขอ้ ความ และเมื่อพิมพ์เสร็ จให้กด Enter เพื่อส่ งข้อความและจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่
เป็ นผูอ้ ่านคาถามของผูถ้ ือหุน้
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วิธีการลงคะแนน
หากมีผู้ถือหุ้นท่ านใด “ไม่ เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ให้ผถู ้ ือหุน้ ย่อหน้าจอ
การประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่ มลงคะแนนเสี ยงในส่ วนที่ “ไม่
เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop
Up สอบถามอีกครั้งหนึ่ งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรื อไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อ
เป็ นการยืนยันการลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุ ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระ เป็ นเวลา 60 วินาที

กรณีทผี่ ู้ถือหุ้นไม่ ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็ น “เห็นด้ วย” โดยอัตโนมัติ
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วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรประจาปี 2564
และการจ่ ายเงินปันผล

21

วาระที่ 4 (ต่ อ)
ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

2564

2563

2562

กาไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

774,575,888

625,669,423

542,544,004

จานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )

300,000,000

300,000,000

300,000,000

เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )

1.45

1.00

0.65

วันทีจ่ า่ ยเงินปั นผล

9 กันยายน 2564

8 กันยายน 2563

12 กันยายน 2562

600,000,000*

300,000,000

300,000,000

0.5

1.15

1.10

จานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
เงินปั นผลจากผลการดาเนินงานและกาไรสะสม (บาท/หุน้ )
วันทีจ่ า่ ยเงินปั นผล
รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทัง้ สิ้น (บาท)
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุทธิ (%)

12 พฤษภาคม 2565 14 พฤษภาคม 2564 14 พฤษภาคม 2563
735,000,000

645,000,000

525,000,000

94.89

103.09

96.77

หมายเหตุ : * ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ประชุมเมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้จากเดิม 1.00 บาท เป็ นหุน้ ละ
0.50 บาท มีผลซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2565
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วิธีการแสดงความคิดเห็น
 ช่ องทางที่ 1 กดปุ่ ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูป
มือปรากฏข้างชื่อของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิ ดไมโครโฟนให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้น เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เมื่ อ สอบถามเสร็ จ
เรี ยบร้อย ให้กดปุ่ ม “Lower Hand” เพื่อเป็ นการเอามือลง
 ช่ องทางที่ 2 พิมพ์ขอ้ ความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้
พิมพ์ขอ้ ความ และเมื่อพิมพ์เสร็ จให้กด Enter เพื่อส่ งข้อความและจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่
เป็ นผูอ้ ่านคาถามของผูถ้ ือหุน้

23

วิธีการลงคะแนน
หากมีผู้ถือหุ้นท่ านใด “ไม่ เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ให้ผถู ้ ือหุน้ ย่อหน้าจอ
การประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่ มลงคะแนนเสี ยงในส่ วนที่ “ไม่
เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop
Up สอบถามอีกครั้งหนึ่ งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรื อไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อ
เป็ นการยืนยันการลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุ ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระ เป็ นเวลา 60 วินาที

กรณีทผี่ ู้ถือหุ้นไม่ ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็ น “เห็นด้ วย” โดยอัตโนมัติ
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วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

25

วาระที่ 5 (ต่ อ)

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร / กรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน /
ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร (CEO)

นางสาวรัตนา พรรณนิภา
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / ประธานบริหาร
ความเสี่ยง (CRO)

นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร/
ประธานบริหารบัญชีการเงิน
(CFO)
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วิธีการแสดงความคิดเห็น
 ช่ องทางที่ 1 กดปุ่ ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูป
มือปรากฏข้างชื่อของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิ ดไมโครโฟนให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้น เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เมื่ อ สอบถามเสร็ จ
เรี ยบร้อย ให้กดปุ่ ม “Lower Hand” เพื่อเป็ นการเอามือลง
 ช่ องทางที่ 2 พิมพ์ขอ้ ความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้
พิมพ์ขอ้ ความ และเมื่อพิมพ์เสร็ จให้กด Enter เพื่อส่ งข้อความและจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่
เป็ นผูอ้ ่านคาถามของผูถ้ ือหุน้

27

วาระที่ 5 (ต่ อ)
อายุ

49

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ / ผู้บริหาร: 14 กรกฎาคม 2554
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ:
10 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั :
3.08%
คุณวุติทางการศึกษา 1. ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย/ 2. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต-นักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ 3. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรการอบร
1.
2.
3.
4.
5.

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร / กรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน /
ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร (CEO)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

หลักสูตรสุดยอดผูน้ าวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Superวปส.) รุน่ ที่ 1 ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย(คปภ.)
หลักสูตร Digital Transformation for CEO # 2 ปี 2563 จัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ , หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และบริษทั เอ็ม
เอฟอีซี จากัด (มหาชน)
หลักสูตร Ultralink China รุน่ 1/2018 FiveWhale
หลักสูตรวิทยาการผูน้ านวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก(วนล.) รุน่ ที่ 2 ปี 2561 มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) ปี 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรพัฒนาการใช้ส่อื ดิจทิ ลั เชิงสร้างสรรค์ (DEF) ปี 2560 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรบริหารระดับสูง สถานบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.)รุน่ 22 ปี 2559
หลักสูตร Difference :How to Harness Business Creativity รุน่ ที่ 2 ปี 2557 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรเชิงธุรกิจ
หลักสูตร Real Estate/Real Deal รุน่ ที่ 1 ปี 2557 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรเชิงธุรกิจ
หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที1่ 47 ปี 2554
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุน่ ที่ 2/2554 ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
หลักสูตรพัฒนาผูบ้ ริหารธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2551 ของจุฬาลงกรณ์
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหัสวรรษใหม่ ปี 2545 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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วาระที่ 5 (ต่ อ)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่ม ี
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ / กิจการอื่น
2540 ‟ ปั จจุบนั กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)
2551 ‟ ปั จจุบนั กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)
2564 ‟ ปั จจุบนั กรรมการ
2564 ‟ ปั จจุบนั กรรมการ
2564 ‟ ปั จจุบนั กรรมการ
2564 ‟ ปั จจุบนั กรรมการ
2564 ‟ ปั จจุบนั กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
2563 ‟ ปั จจุบนั กรรมการ
2561 ‟ ปั จจุบนั กรรมการ
2560 ‟ ปั จจุบนั กรรมการ
2559 ‟ ปั จจุบนั กรรมการ
2559 ‟ ปั จจุบนั กรรมการ
2554 ‟ ปั จจุบนั กรรมการ
2554 ‟ ปั จจุบนั กรรมการ
2560 ‟ 2564 กรรมการ
2556 ‟ 2564 กรรมการ
2550 ‟ 2564 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)

บริษทั ทีควิ เอ็ม อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด
บริษทั ทีควิ เอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด
บริษทั ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด
บริษทั ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จากัด
บริษทั อีซ่ี เลนดิง้ จากัด
บริษทั ทีควิ ซี จากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
บริษทั ทีโอ 2020 จากัด
บริษทั แคสแมท จากัด
บริษทั ทีควิ เอ็ม. เพลส จากัด
บริษทั ทีควิ ดี จากัด
บริษทั ดาราเดลีท่ วั ร์ จากัด
บริษทั ดาราเดลี่ จากัด
บริษทั เดอะ บิลเลีย่ น ดีล เทรดดิง้ จากัด
บริษทั บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จากัด
บริษทั ดาราเดลี่ ช้อปปิ้ ง จากัด
บริษทั แคสแมท จากัด

กิจการทีแ่ ข่งขัน / เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจบริษทั

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร / กรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน /
ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร (CEO)

• ไม่ม ี
ประวัติการกระทาผิ ดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี
• ไม่ม ี
การเข้าร่วมประชุมประจาปี 2564 :

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 / 6 ครัง้

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครัง้
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วิธีการลงคะแนน
หากมีผู้ถือหุ้นท่ านใด “ไม่ เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ให้ผถู ้ ือหุน้ ย่อหน้าจอ
การประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่ มลงคะแนนเสี ยงในส่ วนที่ “ไม่
เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop
Up สอบถามอีกครั้งหนึ่ งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรื อไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อ
เป็ นการยืนยันการลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุ ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระ เป็ นเวลา 60 วินาที

กรณีทผี่ ู้ถือหุ้นไม่ ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็ น “เห็นด้ วย” โดยอัตโนมัติ
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วาระที่ 5 (ต่ อ)

นางสาวรัตนา พรรณนิภา
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / ประธานบริหาร
ความเสี่ยง (CRO)

อายุ 58
สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ / ผู้บริ หาร: 22 กันยายน 2560
สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั : ไม่ม ี
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ: 4 ปี
คุณวุติทางการศึกษา 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรการอบรม
1. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ ที่ 24/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
2. หลักสูตร หลักสูตร Internal Control for IPO team รุน่ ที่ 3 ปี 2562 (SET)
3. หลักสูตร Director Certification Program รุน่ 254 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
4. หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ 143 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่ม ี
การดารงตาแหน่งในบริษทั อื่น / กิจการอื่น
• 2561 ‟ ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ทีควิ เอ็ม อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด
• 2560 ‟ ปั จจุบนั
ประธานบริหารความเสีย่ ง (CRO)
บริษทั ทีควิ เอ็ม อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด
• 2561 ‟ ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ทีควิ เอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด
• 2560 ‟ ปั จจุบนั
ประธานบริหารความเสีย่ ง (CRO)
บริษทั ทีควิ เอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด
• 2564 ‟ ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั อีซ่ี เลนดิง้ จากัด
• 2564 ‟ ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ทีควิ ซี จากัด
• 2563 ‟ ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ทีโอ 2020 จากัด
• 2561 ‟ ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั แคสแมท จากัด
• 2550 ‟ ปั จจุบนั
ประธานบริหารความเสีย่ ง (CRO)
บริษทั แคสแมท จากัด
• 2559 ‟ ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ดาราเดลีท่ วั ร์ จากัด
• 2560 ‟ 2564
กรรมการ
บริษทั ดาราเดลี่ ช้อปปิ้ ง จากัด
• 2556 ‟ 2564
กรรมการ
บริษทั พรีเมียร์ คอนซูเมอร์ จากัด
กิจการทีแ่ ข่งขัน / เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจบริษทั
• ไม่ม ี
ประวัติการกระทาผิ ดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี
• ไม่ม ี
การเข้าร่วมประชุมประจาปี 2564 :
การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 / 6 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 4 / 4 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครัง้
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วิธีการลงคะแนน
หากมีผู้ถือหุ้นท่ านใด “ไม่ เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ให้ผถู ้ ือหุน้ ย่อหน้าจอ
การประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่ มลงคะแนนเสี ยงในส่ วนที่ “ไม่
เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop
Up สอบถามอีกครั้งหนึ่ งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรื อไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อ
เป็ นการยืนยันการลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุ ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระ เป็ นเวลา 60 วินาที

กรณีทผี่ ู้ถือหุ้นไม่ ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็ น “เห็นด้ วย” โดยอัตโนมัติ
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วาระที่ 5 (ต่ อ)
อายุ 57
สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหาร: 20 กันยายน 2560
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั ฯ: 0.12%
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ: 4 ปี
คุณทางวุติการศึกษา 1. ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม/ 2. ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช/ 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
หลักสูตรการอบร
• หลักสูตรโครงการ “SET ESG Expert Pool” รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
• หลักสูตร Foundations in Responsible Investment ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร แนวโน้ม ทิศทางการทา M&A ประเด็นสาคัญทีต่ อ้ งพิจารณา และกลยุทธ์การทา M&A ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 143 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 252 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร/
ประธานบริหารบัญชีการเงิน
(CFO)

• หลักสูตร Executive Development Program รุ่นที่ 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร CFO Certificate Program สภาวิชาชีพบัญชี
• หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Thailand Overseas Investment Center (TOISC) รุ่นที่ 7 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงุทน (BOI)
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วาระที่ 5 (ต่ อ)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น / กิ จการอื่น
• 2564 ‟ ปั จจุบนั

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)

• 2559 ‟ ปั จจุบนั

ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษทั ทีควิ เอ็ม อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด

• 2559 ‟ ปั จจุบนั

ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษทั ทีควิ เอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด

• 2564 ‟ ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด

• 2564 ‟ ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษทั ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จากัด

• 2559 ‟ ปั จจุบนั

ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) บริษทั แคสแมท จากัด

บริษทั อีซ่ี เลนดิง้ จากัด

กิ จการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จบริษทั
• ไม่มี
ประวัติการกระทาผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี
• ไม่มี

นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร/
ประธานบริหารบัญชีการเงิน
(CFO)

การเข้าร่วมประชุมประจาปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 / 6 ครัง,้
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครัง้
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วิธีการลงคะแนน
หากมีผู้ถือหุ้นท่ านใด “ไม่ เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ให้ผถู ้ ือหุน้ ย่อหน้าจอ
การประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่ มลงคะแนนเสี ยงในส่ วนที่ “ไม่
เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop
Up สอบถามอีกครั้งหนึ่ งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรื อไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อ
เป็ นการยืนยันการลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุ ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระ เป็ นเวลา 60 วินาที

กรณีทผี่ ู้ถือหุ้นไม่ ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็ น “เห็นด้ วย” โดยอัตโนมัติ
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วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565

36

วาระที่ 6 (ต่ อ)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรการ

ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั (BOD)
- ประธานกรรมการบริษทั
- กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (RISK)
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (NRC)
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการและบรรษัทภิ บาล (CG)
- ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
- กรรมการ
คณะกรรมการบริ หาร (EC)
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ

เบีย้ ประชุม / ครัง้ (บาท)
ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2564
50,000
30,000

50,000
30,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

- ไม่มี - ไม่มี -

- ไม่มี - ไม่มี 37

วาระที่ 6 (ต่ อ)
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรการ ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
ค่าตอบแทนอื่นๆ

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2564

„ ประกันสุขภาพค่าเบีย้ ประกันวงเงิน „ ประกันสุขภาพค่าเบีย้ ประกันวงเงิน
ไม่เกิน 70,000 บาท หรือค่า
ไม่เกิน 70,000 บาท หรือค่า
รักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 รักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000
บาท
คณะกรรมการบริษทั บาท
„ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ „ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ
(BOD)
(Directors and Officers Liability
(Directors and Officers Liability
Insurance) โดยบริษทั เป็ น
Insurance) โดยบริษทั เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
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วิธีการแสดงความคิดเห็น
 ช่ องทางที่ 1 กดปุ่ ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูป
มือปรากฏข้างชื่อของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิ ดไมโครโฟนให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้น เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เมื่ อ สอบถามเสร็ จ
เรี ยบร้อย ให้กดปุ่ ม “Lower Hand” เพื่อเป็ นการเอามือลง
 ช่ องทางที่ 2 พิมพ์ขอ้ ความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้
พิมพ์ขอ้ ความ และเมื่อพิมพ์เสร็ จให้กด Enter เพื่อส่ งข้อความและจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่
เป็ นผูอ้ ่านคาถามของผูถ้ ือหุน้
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วิธีการลงคะแนน
หากมีผู้ถือหุ้นท่ านใด “ไม่ เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ให้ผถู ้ ือหุน้ ย่อหน้าจอ
การประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่ มลงคะแนนเสี ยงในส่ วนที่ “ไม่
เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop
Up สอบถามอีกครั้งหนึ่ งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรื อไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อ
เป็ นการยืนยันการลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุ ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระ เป็ นเวลา 60 วินาที

กรณีทผี่ ู้ถือหุ้นไม่ ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็ น “เห็นด้ วย” โดยอัตโนมัติ
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วาระที่ 7
พิจารณาแต่ งตั้งผ้ ูสอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน
การสอบบัญชี ประจาปี 2565
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วาระที่ 7 (ต่ อ)
รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ลาดับ

รายชื่อผูส้ อบบัญชี

เลขที่ผสู้ อบบัญชีรบั จานวนปี ที่สอบบัญชีให้
อนุญาต
บริษทั

1

คุณโชคชัย งามวุฒกิ ุล

9728

1 ปี

และ/หรือ

2

คุณอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล

6105

ไม่ม ี

และ/หรือ

3

คุณบุญญฤทธิ ์ ถนอมเจริญ

7900

ไม่ม ี
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วาระที่ 7 (ต่ อ)
ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2564 และ 2565
รายการ
บริษทั ผู้สอบบัญชี

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2564

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

ค่าสอบบัญชี (บาท)

บริษทั

บริษทั ย่อย
รวม

1,100,000
4,950,000
6,050,0001/

1,050,000
3,720,000
4,770,000

ค่าบริ การอื่น2/

ตามที่จ่ายจริ ง

137,626

อัตราค่าตอบแทน
เมื่อเทียบกับปี ก่อน (เพิ่ม/(ลด))
จานวนเงิน (บาท)
%

50,000
1,230,000
1,280,000

4.76%
33.06%
26.83%

หมายเหตุ :1/ค่าสอบบัญชีเพิม่ ขึน้ เนื่องจากเพิม่ การตรวจสอบบริษทั ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด , บริษทั ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จากัด , บริษทั อีซ่ี เลนดิง้
จากัด ซึง่ เป็ นการเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณงานตรวจสอบทีเ่ พิม่ ขึน้
2/ค่าสอบบัญชีปี 2564 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit fee) ซึ่งเป็ นค่าบริการตรวจสอบการควบคุมทัวไปของระบบสารสนเทศ
่
ค่าบริการ จัดเตรียมข้อมูลเอกสารและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอื่น ๆ ของผูส้ อบบัญชี จานวน 137,626 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยีส่ บิ
หกบาท)

ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้สว่ นเสียกับบริษทั และบริษทั ย่อย
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
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วิธีการแสดงความคิดเห็น
 ช่ องทางที่ 1 กดปุ่ ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูป
มือปรากฏข้างชื่อของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิ ดไมโครโฟนให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้น เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เมื่ อ สอบถามเสร็ จ
เรี ยบร้อย ให้กดปุ่ ม “Lower Hand” เพื่อเป็ นการเอามือลง
 ช่ องทางที่ 2 พิมพ์ขอ้ ความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้
พิมพ์ขอ้ ความ และเมื่อพิมพ์เสร็ จให้กด Enter เพื่อส่ งข้อความและจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่
เป็ นผูอ้ ่านคาถามของผูถ้ ือหุน้
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วิธีการลงคะแนน
หากมีผู้ถือหุ้นท่ านใด “ไม่ เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ให้ผถู ้ ือหุน้ ย่อหน้าจอ
การประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่ มลงคะแนนเสี ยงในส่ วนที่ “ไม่
เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop
Up สอบถามอีกครั้งหนึ่ งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรื อไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อ
เป็ นการยืนยันการลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุ ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระ เป็ นเวลา 60 วินาที

กรณีทผี่ ู้ถือหุ้นไม่ ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็ น “เห็นด้ วย” โดยอัตโนมัติ
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วาระที่ 8
พิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมการเข้ าลงทุนใน
บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเข้ าข่ ายเป็ นรายการ
ที่เกีย่ วโยงกันของบริษัท

46

ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ทีป่ รึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
บริษัท สี ลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
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วาระที่ 8 (ต่ อ)
ผู้มสี ่ วนได้ เสี ย (ผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR และผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง (ตามมาตรา 258 ของ พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ) ซึ่งไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ในวาระนี้ มีดงั นี้

1. บริ ษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
2. นายอัญชลิน พรรณนิภา
3. นางนภัสนันท์ พรรณนิภา

จานวน 306,892,800 หุน้
จานวน 22,390,000 หุน้
จานวน 18,596,400 หุน้
รวม 347,879,200 หุ้น
ผู้มสี ่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
4. ด.ญ. อิงฟ้า พรรณนิภา
จานวน
200 หุน้
รวม 347,879,400 หุ้น
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วาระที่ 8 (ต่ อ)
การเข้าลงทุนซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (“TQR”) รวมจานวน 102,000,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 44.35 ของจานวนหุ ้นที่ออกและจาหน่ ายแล้วทั้งหมดของ TQR ในราคาหุ ้นละ 5.10 บาท (ห้าบาทสิ บสตางค์) คิดเป็ นมูลค่ารวม
520.20 ล้านบาท จากนายอัญชลิน พรรณนิ ภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิ ภา (รวมเรี ยกว่า “ผูข้ ายหุ ้นสามัญของ TQR”) ซึ่ งเป็ นบุคคล
เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั โดยผูข้ ายหุ ้นสามัญของ TQR เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
(“ธุรกรรมการซื้ อหุ ้นสามัญของ TQR”) ภายหลังธุรกรรมการซื้ อหุ ้นสามัญของ TQR บริ ษทั จะมีสดั ส่ วนการถือหุ ้นใน TQR คิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 44.43 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ซึ่ งเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
TQR เป็ นผลให้บริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ TQR ประมาณร้อยละ 55.57 ของจานวนหุ ้นที่ออก
และจาหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ธุรกรรมการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ
TQR และการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ TQR ซึ่ งรายการดังกล่าวข้างต้นเป็ นการได้มาซี่ งสิ นทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวม
เรี ยกว่า “ประกาศเรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์”) ซึ่ งธุ รกรรมการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ TQR และการทาคาเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ TQR มีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคานวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) เท่ากับร้อย
ละ 30.22 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริ ษทั สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนเข้าทารายการในครั้งนี้
ทาให้รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่มีขนาดเท่ากับ 31.07 ถือเป็ นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15
หรื อสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
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วาระที่ 8 (ต่ อ)
นอกจากนี้ ธุ รกรรมการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ TQR เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน (และที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรี ยกว่า
“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจากเป็ นการซื้ อหุน้ สามัญของ TQR จากผูข้ ายหุน้ สามัญของ TQR ซึ่ งเป็ น
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และเป็ นผูท้ ี่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ
และกรรมการผูม้ ีอานาจผูกพันของ TQR โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของ
TQR จะอนุมตั ิต่อไป ทั้งนี้ มีมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันคิดเป็ นร้อยละ 36.90 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุ ทธิ (NTA) ของบริ ษทั อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริ ษทั สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ ง
มูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาทหรื อมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ของ
บริ ษทั แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในการทาธุรกรรมการซื้ อหุ ้นสามัญของ TQR บริ ษทั ฯ ต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ ก่ อนการทารายการตามประกาศรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน บริ ษทั ฯ จึ งมี ความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการทาธุรกรรมการซื้ อหุ ้นสามัญของ TQR ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กัน และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
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วาระที่ 8 (ต่ อ)
ทั้งนี้ รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกันปรากฏตามสารสนเทศ
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ปรากฏตามตามหนังสื เชิ ญประชุม เอกสารแนบ 4 และเอกสาร
แนบ 5
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยมีความเห็ นว่า ธุ รกรรมการซื้ อ
หุ ้นสามัญของ TQR จาก (1) นายอัญชลิน พรรณนิ ภา และ (2) นางนภัสนันท์ พรรณนิ ภา เป็ นการปรับ
โครงสร้างการถือหุน้ ให้มีความชัดเจนและโปร่ งใส และเป็ นการกระจายการลงทุนของบริ ษทั ไปสู่ ธุรกิจการ
ประกันต่อซึ่ งเป็ นธุรกิจเกี่ยวเนื่ องกันกับบริ ษทั ทาให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริ ษทั จากการนาเสนอ
การให้บริ การประกันภัยแบบครบวงจร นอกจากนี้ยงั พิจารณาถึงศักยภาพของรายได้ที่คาดว่าสามารถเติบโต
ได้ภายหลังการเข้าทาธุรกรรมเนื่ องจาก Business Synergy และการร่ วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการประกันภัย
ดังนั้น การเข้าทารายการดังกล่าวจึ งเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้น มี ความสมเหตุสมผล
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ในราคาที่ไม่เกินกว่าราคาตลาดที่ซ้ื อจากบุคคลภายนอกที่เป็ นอิสระ
รวมทั้งการเข้าทารายการอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาในที่ประชุมข้างต้น และเห็น
ควรให้นาเสนอการทารายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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วิธีการแสดงความคิดเห็น
 ช่ องทางที่ 1 กดปุ่ ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูป
มือปรากฏข้างชื่อของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิ ดไมโครโฟนให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้น เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เมื่ อ สอบถามเสร็ จ
เรี ยบร้อย ให้กดปุ่ ม “Lower Hand” เพื่อเป็ นการเอามือลง
 ช่ องทางที่ 2 พิมพ์ขอ้ ความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้
พิมพ์ขอ้ ความ และเมื่อพิมพ์เสร็ จให้กด Enter เพื่อส่ งข้อความและจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่
เป็ นผูอ้ ่านคาถามของผูถ้ ือหุน้
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วิธีการลงคะแนน
หากมีผู้ถือหุ้นท่ านใด “ไม่ เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ให้ผถู ้ ือหุน้ ย่อหน้าจอ
การประชุมลง และไปที่ปุ่ม E-Voting เพื่อกดปุ่ มลงคะแนนเสี ยงในส่ วนที่ “ไม่
เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop
Up สอบถามอีกครั้งหนึ่ งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรื อไม่ ให้กด "ตกลง" เพื่อ
เป็ นการยืนยันการลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุ ้นจะมีเวลาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระ เป็ นเวลา 60 วินาที

กรณีทผี่ ู้ถือหุ้นไม่ ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็ น “เห็นด้ วย” โดยอัตโนมัติ
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วาระที่ 9
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
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วิธีการแสดงความคิดเห็น
 ช่ องทางที่ 1 กดปุ่ ม “Participants” จากนั้นให้กดปุ่ ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูป
มือปรากฏข้างชื่อของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิ ดไมโครโฟนให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้น เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ซัก ถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เมื่ อ สอบถามเสร็ จ
เรี ยบร้อย ให้กดปุ่ ม “Lower Hand” เพื่อเป็ นการเอามือลง
 ช่ องทางที่ 2 พิมพ์ขอ้ ความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ม “Chat” ให้
พิมพ์ขอ้ ความ และเมื่อพิมพ์เสร็ จให้กด Enter เพื่อส่ งข้อความและจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่
เป็ นผูอ้ ่านคาถามของผูถ้ ือหุน้
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บริษทั ขอขอบพระคุณผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่ าน
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