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คณะกรรมการ
บรษัิท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน)
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การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565



• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการ 

ดร. ทนง พทิยะ

3

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565



คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์
• กรรมการ 
• รองประธานกรรมการ
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คุณไพรัช เมฆอาภรณ์
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
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คุณสมนึก ชัยเดชสุริยะ
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
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7

คุณยุทธนา หยิมการุณ  
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565



ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์
• กรรมการ
• กรรมการบรหิาร
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คุณสุวิช พึง่เจริญ
• กรรมการ 
• กรรมการบรหิาร
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คุณพเยาว ์มริตตนะพร
• กรรมการ 
• กรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
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คุณคาโอรุ อุเมฮารา
• กรรมการ 
• กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
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คุณฮเิดะโอะ  มัทซึโมโตะ
• กรรมการ 
• กรรมการบรหิาร 
• กรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
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คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

• กรรมการ 
• กรรมการบรหิาร 
• กรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 
• กรรมการผูจ้ดัการ
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คุณพงษส์ฤษดิ ์ ตนัตสุิวณิชยกุ์ล
• กรรมการ 
• ประธานกรรมการบรหิาร
• กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
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ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษัท
คณุชยัวฒัน ์อทุยัวรรณ์
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คณะผู้บริหาร
บรษัิท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน)
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คณะผู้บริหาร : บริษัท ททีดีับบลิว จ ากัด (มหาชน)

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565
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คณุสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน

คณุภาคภมูิ           ทวีวิทยรศัมิ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร

คณุพิพฒัน ์           คติกลุ รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบตัิการ

คณุสดุารตัน ์         เจียมจนัทร์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ส านกักรรมการผูจ้ดัการ และเลขานกุารบรษัิท

คณุหงษท์อง          อาทิตย์ ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ

คณุชชัวาล            เทียนประเสรฐิกิจ ผูอ้  านวยการฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ์

คณุบศุวรรณ         ผลประเสรฐิ รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธรุการ

คณุเปรม               เลี่ยมสกลุ รกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 



ทีป่รึกษากฎหมายของบริษัท
Offices of N&K Ltd.
(The Legists Group)

บรษัิท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด ์เค จ ากดั
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ผู้สอบบญัชี
บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั
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การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ
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บรษัิทฯ ไดก้  าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เม่ือวนัท่ี 9 มี.ค. 2565
เผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 และเอกสารประกอบในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ท่ี

www.ttwplc.com
ตัง้แตวั่นที ่11 มีนาคม 2565

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูลว่งหนา้ก่อนการประชมุ

และบรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรอืสง่ค  าถามลว่งหนา้ท่ีเก่ียวกบั
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ไดจ้นถึงวนัท่ี 8 เมษายน 2565



ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บรษัิทฯ ได้ “ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)”
ส าหรับการประชุม e-AGM ประจ าปี 2565 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมั่ นใจได้ว่า 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โดยมี
มาตรฐานตามท่ี พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด
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ระเบยีบและข้อบังคับการประชุม

22

การประชุมจะด าเนินการตามระเบียบวาระ 1-8 ตามที่
ระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ที่ 31 การออกเสียงลงคะแนนใน
วาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่
ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหน่ึงหุ้น
เท่ากับหน่ึงเสียง ส าหรบัการลงคะแนนเสียง ประธานที่
ประชุมจะถามผู้ ถือหุ้น เ พ่ือ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นอนุมัติ 
หลงัจากที่ไดมี้  การน าเสนอและพิจารณาในแต่ละวาระ
ในที่ประชมุแลว้  

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565



ระเบยีบและข้อบังคับการประชุม

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565

กรณีทีผู้่ถอืหุน้มข้ีอซักถาม
ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดย
1) เลือกเมนู “การส่งค าถาม” 

2) เลือก “วาระ” ทีต่้องการถามค าถาม

3) ท าการพมิพข์้อซักถาม หรือความคิดเหน็ของทา่น 

4) กดส่งค าถาม 
โดยบริษัทจะตอบค าถามในหอ้งประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกับค าถาม
นัน้ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามท่ีถกูส่งเขา้มาจ านวนมาก บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม

1

2

3 4
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การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ผูถื้อหุน้จะตอ้งลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect

ดว้ยการเลือกลงคะแนนดว้ยการเลือกปุ่ มท่ีก าหนดไวท้ัง้หมด 4 ปุ่ ม 
โดยถือหุน้ทกุรายจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และ

ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

หากผูถื้อหุน้ “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสดุ” หรือ “ไม่ได้
ลงคะแนนเสียง” ในเวลาท่ีก าหนดจะถือว่ามีมติอนุมัติตามท่ีเสนอ 
ทัง้นีห้ากเวลาในวาระนัน้ๆ ยงัมีอยู่ ท่านผูถื้อหุน้สามารถกลบัไปแก้
คะแนนเสียงท่ีระบบก าหนดได้

= เห็นดว้ย

= ไมเ่ห็นดว้ย

= งดออกเสียง

= ยกเลกิการออกเสียง
ลงคะแนนลา่สดุ

เมนกูารลงคะแนน

ระเบยีบและข้อบังคับการประชุม



ระเบยีบและข้อบังคับการประชุม
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การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ต่อ)
ส าหรบัมติของท่ีประชมุใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้วาระที่ 7 มติของ
ที่ประชุมใหถื้อคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ

ส าหรบัวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไมมี่การลงมติ

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565



ระเบยีบและข้อบังคับการประชุม
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การนับผลการลงคะแนน
การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่
“เหน็ดว้ย” “ ไม่เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสียง”

ทัง้นี ้ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่
ออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย”
ส าหรบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ี “งดออกเสียง” จะไม่น ามาคิดเป็นฐาน
ในการนบัคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บรษัิท มหาชนฯ มาตรา 107 (1)

ยกเวน้วาระที่ 7 ฐานในการนบัคะแนนเสียงจะเท่ากบัเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึง่มาประชมุตาม พ.ร.บ. บรษัิท มหาชนฯ มาตรา 90

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565



วาระที ่1
พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564
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ระเบยีบวาระที ่1

การลงมติ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ หอ้งสุพรรณิการ ์ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร เลขท่ี 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม.         
โดยท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเรื่องต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และไดจ้ัดท ารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับตัง้แต ่     
วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ซึ่งบริษัทฯ ไดน้  าส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด อีกทัง้ได้
เผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ (www.ttwplc.com) 

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 31
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กรณีทีผู้่ถอืหุน้มข้ีอซักถาม
ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดย
1) เลือกเมนู “การส่งค าถาม” 

2) เลือก “วาระ” ทีต่้องการถามค าถาม

3) ท าการพมิพข์้อซักถาม หรือความคิดเหน็ของทา่น 

4) กดส่งค าถาม 
โดยบริษัทจะตอบค าถามในหอ้งประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกับค าถาม
นัน้ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามท่ีถกูส่งเขา้มาจ านวนมาก บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม

1

2

3 4
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การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ผูถื้อหุน้จะตอ้งลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect

ดว้ยการเลือกลงคะแนนดว้ยการเลือกปุ่ มท่ีก าหนดไวท้ัง้หมด 4 ปุ่ ม 
โดยถือหุน้ทกุรายจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และ

ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

หากผูถื้อหุน้ “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสดุ” หรือ “ไม่ได้
ลงคะแนนเสียง” ในเวลาท่ีก าหนดจะถือว่ามีมติอนุมัติตามท่ีเสนอ 
ทัง้นีห้ากเวลาในวาระนัน้ๆ ยงัมีอยู่ ท่านผูถื้อหุน้สามารถกลบัไปแก้
คะแนนเสียงท่ีระบบก าหนดได้

= เห็นดว้ย

= ไมเ่ห็นดว้ย

= งดออกเสียง

= ยกเลกิการออกเสียง
ลงคะแนนลา่สดุ

เมนกูารลงคะแนน
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การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ต่อ)
ส าหรบัมติของที่ประชมุใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้วาระที่ 7 มติของ
ที่ประชุมใหถื้อคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ

ส าหรบัวาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ



วาระที ่2
รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2564
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ระเบยีบวาระที ่2

การลงมติ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อท่ี 32 ก าหนดให้บริษัทฯ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี สิ ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2564 โดยแสดงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา ซึ่ง มีสาระส าคัญเก่ียวข้องกับ                  
ผลประกอบการโดยรวม ความส าเรจ็ต่างๆ และรายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน (MD&A) ของบรษัิทฯ ในรอบปีท่ี
ผ่านมา ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี (56-1 One Report)

วาระนี ้ไมต่อ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ

33
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VDO น ำเสนอ “ผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทในรอบปี 2564"



การตอ่ตา้นการทุจริตคอรรั์ปช่ัน

บริษัทมีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้และ
รับสินบน (Zero Tolerance Policy) และไดเ้ผยแพรท่างเว็บไซต์
ของบริษัทโดยหา้มมิใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน   
ทกุคน ทกุระดบั หรอืบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับรษัิทเขา้ไปมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริตในทุกรูปแบบ ในการท าธุรกรรมทาง
ธุรกิจตา่งๆ และจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบและกฎหมาย

นโยบายนีจ้ะมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อท่ีจะปรบัปรุงให ้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน 
และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ 

35
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Anti-Corruption



36

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565

กรณีทีผู้่ถอืหุน้มข้ีอซักถาม
ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดย
1) เลือกเมนู “การส่งค าถาม” 

2) เลือก “วาระ” ทีต่้องการถามค าถาม

3) ท าการพมิพข์้อซักถาม หรือความคิดเหน็ของทา่น 

4) กดส่งค าถาม 
โดยบริษัทจะตอบค าถามในหอ้งประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกับค าถาม
นัน้ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามท่ีถกูส่งเขา้มาจ านวนมาก บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม

1

2

3 4



วาระท่ี 3
พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

ส าหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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ระเบยีบวาระที ่3

การลงมติ

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่าน
การตรวจสอบและรบัรองโดยนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6137 ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ 
ซึง่สงักดับรษัิท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ถกูตอ้ง
ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ตามท่ีปรากฎอยู่ในหมวด “รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน" และ “งบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษัท” รายละเอียดปรากฎใน
รายงานประจ าปี 2564

วาระนี ้ตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 31
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พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

หนว่ย : ลา้นบาท

รายการ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
งบแสดงฐานะการเงนิ
สินทรพัยร์วม
หนีส้ินรวม
สว่นของผูถื้อหุน้

22,504
8,309

14,195

22,842
9,143

13,699

20,286
8,131

12,155

20,720
8,914

11,806
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รวมรายได้
รวมคา่ใชจ้่าย
ก าไรสทุธิ
ก าไรตอ่หุน้ (บาท)

5,818
2,346
3,120
0.78

6,193
2,372
2,972

0.74

4,998
1,516
2,749
0.69

5,181
1,559
2,850

0.71
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กรณีทีผู้่ถอืหุน้มข้ีอซักถาม
ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดย
1) เลือกเมนู “การส่งค าถาม” 

2) เลือก “วาระ” ทีต่้องการถามค าถาม

3) ท าการพมิพข์้อซักถาม หรือความคิดเหน็ของทา่น 

4) กดส่งค าถาม 
โดยบริษัทจะตอบค าถามในหอ้งประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกับค าถาม
นัน้ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามท่ีถกูส่งเขา้มาจ านวนมาก บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม

1

2

3 4
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การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ผูถื้อหุน้จะตอ้งลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect

ดว้ยการเลือกลงคะแนนดว้ยการเลือกปุ่ มท่ีก าหนดไวท้ัง้หมด 4 ปุ่ ม 
โดยถือหุน้ทกุรายจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และ

ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

หากผูถื้อหุน้ “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสดุ” หรือ “ไม่ได้
ลงคะแนนเสียง” ในเวลาท่ีก าหนดจะถือว่ามีมติอนุมัติตามท่ีเสนอ 
ทัง้นีห้ากเวลาในวาระนัน้ๆ ยงัมีอยู่ ท่านผูถื้อหุน้สามารถกลบัไปแก้
คะแนนเสียงท่ีระบบก าหนดได้

= เห็นดว้ย

= ไมเ่ห็นดว้ย

= งดออกเสียง

= ยกเลกิการออกเสียง
ลงคะแนนลา่สดุ

เมนกูารลงคะแนน



วาระท่ี 4
พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564
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ระเบยีบวาระที ่4

การลงมติ

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิส  าหรบัปี 2563 จ านวน 2,749 ลา้นบาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม บริษัทฯ จึงสามารถ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ “ขอ้ 38 หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบรษัิทยงัมียอด
ขาดทนุสะสมหา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล เงินปันผลใหจ้่ายตามจ านวนหุน้หุน้ละเท่าๆ กนั” 

วาระนี ้ตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 31
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VDO น ำเสนอ “กำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2564”



นโยบายการจ่ายเงนิปันผล

ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 
ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่นๆ ที่ก  าหนดไวใ้นเงื่อนไขของสญัญาตา่งๆ

45
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(หน่วย: บาท/หุน้)

0.72 0.71 0.69

0.60 0.60 0.60

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

2562 2563 2564

อตัราสว่นก าไรตอ่หุน้ อตัราสว่นเงินปันผลตอ่หุน้

0.30

0.30(*)

29 เม.ย. 2565
จ่ายเงนิปันผล #2

23 ก.ย. 2564
จ่ายเงินปันผล #1

(0.30 บาท/หุน้)

(0.30 บาท/หุน้)

1,197 ล้านบาท

1,197 ล้านบาท 2,394 ล้านบาท

รวมเงนิปันผลจ่าย
ตลอดท้ังปี 2564
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กรณีทีผู้่ถอืหุน้มข้ีอซักถาม
ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดย
1) เลือกเมนู “การส่งค าถาม” 

2) เลือก “วาระ” ทีต่้องการถามค าถาม

3) ท าการพมิพข์้อซักถาม หรือความคิดเหน็ของทา่น 

4) กดส่งค าถาม 
โดยบริษัทจะตอบค าถามในหอ้งประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกับค าถาม
นัน้ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามท่ีถกูส่งเขา้มาจ านวนมาก บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม

1

2

3 4
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การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ผูถื้อหุน้จะตอ้งลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect

ดว้ยการเลือกลงคะแนนดว้ยการเลือกปุ่ มท่ีก าหนดไวท้ัง้หมด 4 ปุ่ ม 
โดยถือหุน้ทกุรายจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และ

ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

หากผูถื้อหุน้ “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสดุ” หรือ “ไม่ได้
ลงคะแนนเสียง” ในเวลาท่ีก าหนดจะถือว่ามีมติอนุมัติตามท่ีเสนอ 
ทัง้นีห้ากเวลาในวาระนัน้ๆ ยงัมีอยู่ ท่านผูถื้อหุน้สามารถกลบัไปแก้
คะแนนเสียงท่ีระบบก าหนดได้

= เห็นดว้ย

= ไมเ่ห็นดว้ย

= งดออกเสียง

= ยกเลกิการออกเสียง
ลงคะแนนลา่สดุ

เมนกูารลงคะแนน



วาระท่ี 5
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน
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ระเบยีบวาระที ่5

การลงมติ

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า “ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิททกุปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคน
เดิมอีกก็ได”้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 32 ท่ีก าหนดใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษั ทฯ ทุกปี นอกจากนี้
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัท            
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จดัใหมี้การหมนุเวียนผูส้อบบญัชีทกุ 5 ปี 

วาระนี ้ตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 31
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ชือ่ / นามสกุล
ผู้สอบบัญชี

ใบอนุญาต
เลขที่

ปี พ.ศ.

2564 2563 2562 2561 2560

1 นางสาวมณี  รตันบรรณกิจ 5313

2 นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ 5238

3 นางกลุรพี ปิยวรรณสทุธ์ิ 6137

ข้อมูลตารางเปรียบเทยีบจ านวนปีของผู้สอบบญัชี 5 ปีทีผ่่านมา
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ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี

หน่วย : บาท

51

รายการ 2565 2564 2563
คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 660,000 660,000 660,000
คา่สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก 600,000 600,000 600,000
คา่ตรวจสอบขอ้บงัคบั BOI 80,000 80,000 80,000
รวม 1,340,000 1,340,000 1,340,000
คา่สอบทานตามมาตรฐานบญัชีใหมท่ี่ประกาศใช้
TFRS#9 และ TFRS#16 (ช าระครัง้เดียว)

- - 50,000

คา่ตรวจสอบรายงานประจ าปี (56-1 One Report) 80,000 80,000 80,000
รวมทัง้สิน้ 1,420,000 1,420,000 1,470,000

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565
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กรณีทีผู้่ถอืหุน้มข้ีอซักถาม
ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดย
1) เลือกเมนู “การส่งค าถาม” 

2) เลือก “วาระ” ทีต่้องการถามค าถาม

3) ท าการพมิพข์้อซักถาม หรือความคิดเหน็ของทา่น 

4) กดส่งค าถาม 
โดยบริษัทจะตอบค าถามในหอ้งประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกับค าถาม
นัน้ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามท่ีถกูส่งเขา้มาจ านวนมาก บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม

1

2

3 4
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การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ผูถื้อหุน้จะตอ้งลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect

ดว้ยการเลือกลงคะแนนดว้ยการเลือกปุ่ มท่ีก าหนดไวท้ัง้หมด 4 ปุ่ ม 
โดยถือหุน้ทกุรายจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และ

ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

หากผูถื้อหุน้ “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสดุ” หรือ “ไม่ได้
ลงคะแนนเสียง” ในเวลาท่ีก าหนดจะถือว่ามีมติอนุมัติตามท่ีเสนอ 
ทัง้นีห้ากเวลาในวาระนัน้ๆ ยงัมีอยู่ ท่านผูถื้อหุน้สามารถกลบัไปแก้
คะแนนเสียงท่ีระบบก าหนดได้

= เห็นดว้ย

= ไมเ่ห็นดว้ย

= งดออกเสียง

= ยกเลกิการออกเสียง
ลงคะแนนลา่สดุ

เมนกูารลงคะแนน



วาระท่ี 6
พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

54

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565



ระเบยีบวาระที ่6

การลงมติ

ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 16 ก าหนดใหก้ารประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน
ไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ี สองภายหลัง          
จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใ้ช้วิธีจับสลากส่วนปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ี สุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได้

วาระนี ้ตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 31
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พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
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คณุยทุธนา หยิมการุณคณุพเยาว ์มรติตนะพร คณุวลยัณฐั  ตรวีิศวเวทย์ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ์
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กรณีทีผู้่ถอืหุน้มข้ีอซักถาม
ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดย
1) เลือกเมนู “การส่งค าถาม” 

2) เลือก “วาระ” ทีต่้องการถามค าถาม

3) ท าการพมิพข์้อซักถาม หรือความคิดเหน็ของทา่น 

4) กดส่งค าถาม 
โดยบริษัทจะตอบค าถามในหอ้งประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกับค าถาม
นัน้ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามท่ีถกูส่งเขา้มาจ านวนมาก บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม

1

2

3 4
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การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ผูถื้อหุน้จะตอ้งลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect

ดว้ยการเลือกลงคะแนนดว้ยการเลือกปุ่ มท่ีก าหนดไวท้ัง้หมด 4 ปุ่ ม 
โดยถือหุน้ทกุรายจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และ

ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

หากผูถื้อหุน้ “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสดุ” หรือ “ไม่ได้
ลงคะแนนเสียง” ในเวลาท่ีก าหนดจะถือว่ามีมติอนุมัติตามท่ีเสนอ 
ทัง้นีห้ากเวลาในวาระนัน้ๆ ยงัมีอยู่ ท่านผูถื้อหุน้สามารถกลบัไปแก้
คะแนนเสียงท่ีระบบก าหนดได้

= เห็นดว้ย

= ไมเ่ห็นดว้ย

= งดออกเสียง

= ยกเลกิการออกเสียง
ลงคะแนนลา่สดุ

เมนกูารลงคะแนน
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พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565

ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์
• กรรมการ
• กรรมการบรหิาร
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การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ผูถื้อหุน้จะตอ้งลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect

ดว้ยการเลือกลงคะแนนดว้ยการเลือกปุ่ มท่ีก าหนดไวท้ัง้หมด 4 ปุ่ ม 
โดยถือหุน้ทกุรายจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และ

ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

หากผูถื้อหุน้ “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสดุ” หรือ “ไม่ได้
ลงคะแนนเสียง” ในเวลาท่ีก าหนดจะถือว่ามีมติอนุมัติตามท่ีเสนอ 
ทัง้นีห้ากเวลาในวาระนัน้ๆ ยงัมีอยู่ ท่านผูถื้อหุน้สามารถกลบัไปแก้
คะแนนเสียงท่ีระบบก าหนดได้

= เห็นดว้ย

= ไมเ่ห็นดว้ย

= งดออกเสียง

= ยกเลกิการออกเสียง
ลงคะแนนลา่สดุ

เมนกูารลงคะแนน
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คุณพเยาว ์มริตตนะพร
• กรรมการ 
• กรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
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การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ผูถื้อหุน้จะตอ้งลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect

ดว้ยการเลือกลงคะแนนดว้ยการเลือกปุ่ มท่ีก าหนดไวท้ัง้หมด 4 ปุ่ ม 
โดยถือหุน้ทกุรายจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และ

ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

หากผูถื้อหุน้ “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสดุ” หรือ “ไม่ได้
ลงคะแนนเสียง” ในเวลาท่ีก าหนดจะถือว่ามีมติอนุมัติตามท่ีเสนอ 
ทัง้นีห้ากเวลาในวาระนัน้ๆ ยงัมีอยู่ ท่านผูถื้อหุน้สามารถกลบัไปแก้
คะแนนเสียงท่ีระบบก าหนดได้

= เห็นดว้ย

= ไมเ่ห็นดว้ย

= งดออกเสียง

= ยกเลกิการออกเสียง
ลงคะแนนลา่สดุ

เมนกูารลงคะแนน
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คุณยุทธนา หยิมการุณ  
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ



64

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ผูถื้อหุน้จะตอ้งลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect

ดว้ยการเลือกลงคะแนนดว้ยการเลือกปุ่ มท่ีก าหนดไวท้ัง้หมด 4 ปุ่ ม 
โดยถือหุน้ทกุรายจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และ

ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

หากผูถื้อหุน้ “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสดุ” หรือ “ไม่ได้
ลงคะแนนเสียง” ในเวลาท่ีก าหนดจะถือว่ามีมติอนุมัติตามท่ีเสนอ 
ทัง้นีห้ากเวลาในวาระนัน้ๆ ยงัมีอยู่ ท่านผูถื้อหุน้สามารถกลบัไปแก้
คะแนนเสียงท่ีระบบก าหนดได้

= เห็นดว้ย

= ไมเ่ห็นดว้ย

= งดออกเสียง

= ยกเลกิการออกเสียง
ลงคะแนนลา่สดุ

เมนกูารลงคะแนน
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คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

• กรรมการ 
• กรรมการบรหิาร 
• กรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 
• กรรมการผูจ้ดัการ



พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
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คณุยทุธนา หยิมการุณคณุพเยาว ์มรติตนะพร คณุวลยัณฐั  ตรวีิศวเวทย์ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ์

ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีหน่ึงวาระ



วาระท่ี 7
พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
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ระเบยีบวาระที ่7

การลงมติ

พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไป
ตามมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชุม" และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 32 ก าหนดใหค้ณะกรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ท่ี 
ซึ่งค่าตอบแทนไดแ้ก่ ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชมุ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืนตามข้อบงัคบัของ
บรษัิทฯ หรอืตามท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะอนมุตัิ

วาระนี ้ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุน้ซึ่งมา
ประชมุตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90
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ค่าตอบแทนกรรมการ

• โบนัสกรรมการส าหรับปี 2564 ในวงเงนิไม่เกิน 13.82 ล้านบาท

• ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 ในวงเงนิไม่เกิน 7.89 ล้านบาท
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กรณีทีผู้่ถอืหุน้มข้ีอซักถาม
ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดย
1) เลือกเมนู “การส่งค าถาม” 

2) เลือก “วาระ” ทีต่้องการถามค าถาม

3) ท าการพมิพข์้อซักถาม หรือความคิดเหน็ของทา่น 

4) กดส่งค าถาม 
โดยบริษัทจะตอบค าถามในหอ้งประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกับค าถาม
นัน้ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามท่ีถกูส่งเขา้มาจ านวนมาก บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม

1

2

3 4
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การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ผูถื้อหุน้จะตอ้งลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect

ดว้ยการเลือกลงคะแนนดว้ยการเลือกปุ่ มท่ีก าหนดไวท้ัง้หมด 4 ปุ่ ม 
โดยถือหุน้ทกุรายจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และ

ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

หากผูถื้อหุน้ “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสดุ” หรือ “ไม่ได้
ลงคะแนนเสียง” ในเวลาท่ีก าหนดจะถือว่ามีมติอนุมัติตามท่ีเสนอ 
ทัง้นีห้ากเวลาในวาระนัน้ๆ ยงัมีอยู่ ท่านผูถื้อหุน้สามารถกลบัไปแก้
คะแนนเสียงท่ีระบบก าหนดได้

= เห็นดว้ย

= ไมเ่ห็นดว้ย

= งดออกเสียง

= ยกเลกิการออกเสียง
ลงคะแนนลา่สดุ

เมนกูารลงคะแนน



วาระท่ี 8
พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้มี)
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ขอขอบคุณผู้ถอืหุน้ทุกทา่น
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