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คณะกรรมการ



คณะกรรมการ



 1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทก าหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียด

ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และท าการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม 

"ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในข้ันตอนนี้จะถือว่าผู้ถอืหุน้ท าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจ านวนหุน้ของผูถ้ือหุน้จะถูกนับเป็นองค์ประชุม

 2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้ง

ผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนัน้ๆ เสร็จส้ินตามล าดับ

 3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมส่ีวนไดเ้สียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส าหรับผู้

ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศพัท์เคลือ่นที่ หรือแท็บเล็ต สามารถ

เข้าสู่ระบบลงคะแนนได้ตามลิงค์ที่แจ้งในช่องทาง Chat ส่วนผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถกดปุ่ม Continue ด้านขวา ในฟังก์ชั่น Multimedia 

Viewer จากนั้นน า Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบการลงคะแนน และกดปุ่ม 

ลงทะเบียน จากนั้นเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่มส าหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 

1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากท าการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนลา่สุด" 

หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นดว้ยกับวาระนัน้ๆและการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการ เปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปดิการลงคะแนน 

โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 2 นาที

วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

เลอืกการลงคะแนนเสยีง แลว้กด
ยนืยนัการลงคะแนนเสยีง



 4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และส่วนที่เหลอืจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

 5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ใหก้ดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดทีปุ่่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุน้รายอืน่ ๆ ผู้ถือหุน้จะต้อง

อยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดใหล้งมติ ในวาระนัน้ๆ กรณีที่ผู้ถอืหุน้ออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลง

มติในวาระใดๆ คะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถกูนบัเป็น องค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม

หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุน้ หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลบัเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

 6. วิธีการถามค าถามหรือแสดงความคดิเห็น  ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคดิเห็นในประเด็นที่เกีย่วข้องกับ

วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามค าถาม จากนั้นเลือกวาระทีต้่องการถามค าถาม และท าการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความ

คิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งค าถาม โดยบริษัทจะตอบค าถามในห้องประชุมในวาระทีเ่กี่ยวข้องกับค าถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามทีถู่กส่งเข้ามาจ านวนมาก บริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกค าถามตามความเหมาะสม

2) กรณีผู้เข้าร่วมประชมุต้องการสอบถามผา่นภาพและเสียง (VDO Conference) ในระบบ Inventech Connect กรุณาเลอืกวาระที่ต้องการถามค าถาม

จากนั้นกดปุ่ม จองควิสอบถามผ่านภาพและเสียง ขอให้ท่านท าการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ เมือ่ไดร้ับสัญญาณให้ถามค าถาม ขอให้ทา่นแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะ

เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามค าถามทกุครั้ง เพื่อบริษัทสามารถ น ามาบันทึกลงในรายงานการประชุมไดอ้ย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ ขอความกรุณาสอบถามอย่างกระชับ เพื่อให้ระยะเวลาการประชุมเสร็จส้ินภายในก าหนด เพือ่ความปลอดภัยและสุขอนามัยของผูท้ี่เข้าร่วมประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัด

ภาพและเสียงของผูถ้ือหุน้ที่ถามค าถามหรอืแสดงความคดิเหน็ไม่สุภาพ หรอืหมิน่ประมาทผูอ้ื่น หรือละเมดิกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมดิสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการ

ประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 



 7. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามค าถามดว้ยภาพและเสียงในระบบ Inventech Connect เป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นท าการ

สอบถามค าถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตอบค าถาม หรือน าค าถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือน าไปตอบไว้หน้าเว็ปไซด์ของบรษัิท

 8. ผู้ถือหุ้นที่ท าหนงัสือมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้น าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองด

ออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แลว้

 9. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม ค าแนะน าที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech 

Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9132

 10. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล์ เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบส ารองต่อไป

วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564

ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2564

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect

กรณีการถามผา่นภาพและเสียง

1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม

2) กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์

3) กรอกชื่อท่ีใช้บน Webex

4) กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 

กรณีการพิมพ์ค าถาม

1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม

2) พิมพ์ค าถามแล้ว กด ส่ง

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์



• ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ตอ้งการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียง
ตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง

• หากท าการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใดๆ ระบบจะน าคะแนนเสียงเทไปยังผลคะแนนเห็นด้วย

• การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปดิการส่งผลลงคะแนน

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

เลอืกการลงคะแนนเสยีง แลว้กดยนืยนัการลงคะแนนเสยีง



วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2564

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน



ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
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สรุปผลการด าเนินงานปี 2564
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หนี้สินสุทธิและอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุนปี 2564
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แผนงานประจ าปี 2565



2022 Launch Plan : 65 projects (78,000 MB)
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Number of Project 2022 Q1’22 Q2’22 Q3’22 Q4’22

Single-Detached House 26 4 3 13 6

Townhouse 29 7 12 4 6

Upcountry 5 - 1 2 2

Condominium 5 1 2 - 2

Total 65 12 18 19 16
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78%

5%

17%

แนวราบ

คอนโดมิเนียมเอพี

คอนโดมิเนียมโครงการร่วมทุน (51%)Portfolio รวม 51% โครงการร่วมทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีมลูค่า 153,805 ล้านบาท ในจ านวน
นี้เป็นรายได้รอรับรู้มูลค่า 33,334 ล้านบาท

รวมโครงการที่จะเปิดในปี 2565

*รายได้รอรับรู้รวมยอดโอนกรรมสิทธิ์ของไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งจะประกาศในวนัที ่10 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2565

Portfolio รวมโครงการร่วมทุน



ความคืบหน้าเรื่อง: การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ส าหรบัความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฎบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริตนั้น บรษิัทฯ ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี โดยเขา้ร่วมโครงการของ CAC และผ่านการ

รับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎบิัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อเนื่องเป็น

ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ยงัมีนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัด

กิจกรรมสง่เสริมการต่อต้านการคอรร์ัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจ และพัฒนา

สู่องค์กรแห่งความยั่งยนื



ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect

กรณีการถามผา่นภาพและเสียง

1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม

2) กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์

3) กรอกชื่อท่ีใช้บน Webex

4) กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 

กรณีการพิมพ์ค าถาม

1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม

2) พิมพ์ค าถามแล้ว กด ส่ง

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน

ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect

กรณีการถามผา่นภาพและเสียง

1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม

2) กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์

3) กรอกชื่อท่ีใช้บน Webex

4) กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 

กรณีการพิมพ์ค าถาม

1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม

2) พิมพ์ค าถามแล้ว กด ส่ง

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์



• ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ตอ้งการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียง
ตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง

• หากท าการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใดๆ ระบบจะน าคะแนนเสียงเทไปยังผลคะแนนเห็นด้วย

• การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปดิการส่งผลลงคะแนน

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

เลอืกการลงคะแนนเสยีง แลว้กดยนืยนัการลงคะแนนเสยีง



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564

และรับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินส ารอง 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect

กรณีการถามผา่นภาพและเสียง

1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม

2) กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์

3) กรอกชื่อท่ีใช้บน Webex

4) กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 

กรณีการพิมพ์ค าถาม

1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม

2) พิมพ์ค าถามแล้ว กด ส่ง

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์



• ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ตอ้งการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียง
ตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง

• หากท าการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใดๆ ระบบจะน าคะแนนเสียงเทไปยังผลคะแนนเห็นด้วย

• การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปดิการส่งผลลงคะแนน

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

เลอืกการลงคะแนนเสยีง แลว้กดยนืยนัการลงคะแนนเสยีง



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565

และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect

กรณีการถามผา่นภาพและเสียง

1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม

2) กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์

3) กรอกชื่อท่ีใช้บน Webex

4) กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 

กรณีการพิมพ์ค าถาม

1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม

2) พิมพ์ค าถามแล้ว กด ส่ง

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์



• ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ตอ้งการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียง
ตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง

• หากท าการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใดๆ ระบบจะน าคะแนนเสียงเทไปยังผลคะแนนเห็นด้วย

• การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปดิการส่งผลลงคะแนน

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

เลอืกการลงคะแนนเสยีง แลว้กดยนืยนัการลงคะแนนเสยีง



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

แทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



รายช่ือกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ได้แก่

ประวัติย่อและประสบการณ์การท างานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ - ส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ ประเภทของกรรมการ

รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ

นายพรวุฒิ สารสิน ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ กรรมการอสิระ

นายพันธ์พร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ

นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล กรรมการ กรรมการบริหาร

วาระที่ 6



ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect

กรณีการถามผา่นภาพและเสียง

1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม

2) กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์

3) กรอกชื่อท่ีใช้บน Webex

4) กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 

กรณีการพิมพ์ค าถาม

1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม

2) พิมพ์ค าถามแล้ว กด ส่ง

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์



• ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ตอ้งการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียง
ตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง

• หากท าการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใดๆ ระบบจะน าคะแนนเสียงเทไปยังผลคะแนนเห็นด้วย

• การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปดิการส่งผลลงคะแนน

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

เลอืกการลงคะแนนเสยีง แลว้กดยนืยนัการลงคะแนนเสยีง



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



1.   ค่าตอบแทนรายเดือน

2.   ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ท้ังนี้ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบรษิัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม พึงจะได้รับแต่คา่บ าเหน็จกรรมการเท่านั้น

ต าแหน่ง
ปี 2565
(บาท/ครั้ง)

ปี 2564
(บาท/ครั้ง)

ประธานกรรมการ 20,000 20,000

กรรมการ 15,000 15,000

ประเภทกรรมการ
ปี 2565

(บาท/เดือน)
ปี 2564 

(บาท/เดือน)

ประธานกรรมการ 80,000 80,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 75,000 75,000

ประธานกรรมการก ากับดูแลฯ 75,000 75,000

ประธานกรรมการสรรหาฯ 75,000 75,000

กรรมการ 65,000 65,000

วาระที่ 7



ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect

กรณีการถามผา่นภาพและเสียง

1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม

2) กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์

3) กรอกชื่อท่ีใช้บน Webex

4) กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 

กรณีการพิมพ์ค าถาม

1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม

2) พิมพ์ค าถามแล้ว กด ส่ง

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์



• ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ตอ้งการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียง
ตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง

• หากท าการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใดๆ ระบบจะน าคะแนนเสียงเทไปยังผลคะแนนเห็นด้วย

• การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปดิการส่งผลลงคะแนน

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

เลอืกการลงคะแนนเสยีง แลว้กดยนืยนัการลงคะแนนเสยีง



วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติ
การจ่ายบ าเหน็จกรรมการ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect

กรณีการถามผา่นภาพและเสียง

1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม

2) กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์

3) กรอกชื่อท่ีใช้บน Webex

4) กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 

กรณีการพิมพ์ค าถาม

1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม

2) พิมพ์ค าถามแล้ว กด ส่ง

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์



• ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ตอ้งการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียง
ตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง

• หากท าการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใดๆ ระบบจะน าคะแนนเสียงเทไปยังผลคะแนนเห็นด้วย

• การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปดิการส่งผลลงคะแนน

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

เลอืกการลงคะแนนเสยีง แลว้กดยนืยนัการลงคะแนนเสยีง
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ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect

กรณีการถามผา่นภาพและเสียง

1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม

2) กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์

3) กรอกชื่อท่ีใช้บน Webex

4) กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 

กรณีการพิมพ์ค าถาม

1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม

2) พิมพ์ค าถามแล้ว กด ส่ง

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์



ขอขอบพระคุณ


