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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 
ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

สถานที่ถ่ายทอดการประชุม ห้องประชุม อะเคเดมี เทรนน่ิง 1  
บริษัทอนิเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
 ___________________________________________________________________________________________ 

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2565 จำนวน 2,463 ราย คิดเป็น 505,000,000 
หุ้น  

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 10 ท่าน จาก 11 ท่าน (คดิเป็นร้อยละ 90.91 ของกรรมการทัง้หมด) 
1. นางกรรณิกา  ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายจิรายุทธ  รุง่ศรีทอง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนด 

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
3. นางเพ็ญนภา  ธนสารศิลป ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคา่ตอบแทนและ 

บรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายอดศิักดิ ์ รักอริยะพงศ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการ 

การลงทุน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดคา่ตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล   

5. นายอริยะ  พนมยงค์  กรรมการอิสระ  
6. นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
7. นางขันทอง  อุดมมหันติสุข กรรมการบริษัท 
8. นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ 

การลงทุนและกรรมการผู้จัดการ 
9. นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 
10. นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
  กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 
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ผู้บริหารของบริษทัที่เข้าร่วมประชุม  
1. นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน  

  และเลขานุการบริษัท  
2. นายขวัญชัย กิจก้องขจรชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์  
3. นางกาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิร ิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการตลาด  
4. นายณัตินัย ยุทธพัฒศักดิ์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายขายโครงการและเฟอร์นิเจอร ์

  สำนักงาน  
5. นางสาวปวารณ์วดี วิชัยดิษฐ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารซัพพลายเชน  คลังสินค้า และ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
6. Mr. Gerard McGurk รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการค้าและธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ  

ผู้บริหารของบริษทัที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  
1. นายวิพล วรเสาหฤท   ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ   

ผู้สอบบัญชีของบริษทัที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอเิล็กทรอนิกส์  
นายอุดมศักดิ์ บุษรานิพันธ์ จาก บริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จำกัด 
 
ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อท าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม 
นาย สหรัฐ ชื่นสิริพงษ์   
 
ตัวแทนอาสาพทิักษ์สทิธิผู้ถือหุ้น  
คุณ สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
 
การชีแ้จงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเร่ิมการประชุม  
 
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวปฏิบัติในการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รวมถึงวิธีปฏิบัติในการ

ลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. บริษัทมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 สายพันธ์ใหม่โอไมครอนในประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำป ี2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

2. บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท ได้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   

3. การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้เป็นการประชุมภายใต้กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พระราช
กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง  
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มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรฐานการรักษาค วาม
ปลอดภัยยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เป็นต้น 

4. ผู้ถือหุ้น 1 หุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนน โดยสามารถออกเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้ 

5. สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
ท่านสามารถลงได้ในระบบ E-AGM กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็น
ด้วย” โดยอัตโนมัติ  

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนเองตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ บริษัทจะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวในขณะลงทะเบียน   

7. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมให้ยึดเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นหลัก 
ยกเว้นในวาระที่ 7 เรื่องการพิจารณาและอนุมมัติค่าตอบแทนของกรรมการ มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

8. ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม E-AGM จะสามารถสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็นในวาระใดๆ ได้ผ่านระบบ E-AGM โดยใช้การพิมพ์ข้อความหรือใช้ข้อความเสียง  

  จากนั้นพิธีกรเรียนเชิญคุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ นำผู้ถือหุ้นเข้าสู่วาระการประชุม ต่อจากนั้น คุณ
กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำป ี2565  

 ลำดับต่อมา พิธีกรรายงานว่า มผู้ีถือหุ้นที่ลงทะเบียนเขาร่วมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสทั้งสิ้น 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้
ทั้งหมด 420,929,380 หุ้น คิดเปน็ร้อยละ 83.3524 ของจำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 505,000,000 หุน้ แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง 33 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 179,371,520 และมอบฉันทะ 22 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 241,557,860 หุน้ ครบ
องค์ประชมุตามข้อบังคับของบรษิัท จึงขอเริ่มการประชุมตามวาระดังนี้  

            เร่ิมการประชุม 
 คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม ได้เปิดการประชมุเพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดงันี้    
 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานในท่ีประชุม รายงานว่า ตามที่บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 
2564 – 14 มกราคม 2565 และได้แจ้งสารสนเทศยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ท้ังนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบ
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วาระผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ได้ทางเว็บไซต์ หรือส่งจดหมายมายังบริษัทตั้งแต่วันท่ี 22 มีนาคม -18 เมษายน 2565 นั้น ปรากฎว่าไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น  

             โดยวาระน้ีเป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564  

 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่ บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2564 โดยที่
ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ดัง
รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม 
  
 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนใน
ระเบียบวาระน้ีใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  
 จากนั้นไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางแรก 
คือ ไปท่ีกดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปดิไมค์ใหก้ับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางนึง คือ การพิมพ์ข้อความของช่องแชทของ
ระบบ E-AGM และจากนั้นเจา้หน้าที่เกีย่วข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกีย่วข้องเป็นผู้ตอบคำถาม 

 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

ดังนี้  
  
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรบัรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้ือหุ้นประจำปี 2564 ตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนน

เสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  
   เห็นด้วย   421,419,380 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
  ไม่เห็นด้วย                                0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
  งดออกเสียง                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ารว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 490,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมทั้งสิน้ 56 ราย รวม 421,419,380 หุ้น 

 
วาระที่ 3  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564   

ประธานได้มอบหมายให้คุณกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท  
ประจำปี 2564 ดำเนินการประชุมต่อไป   
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คุณกฤษชนก รายงานว่า ในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 8,414.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 216.4 ล้านบาท หรือ 2 .4% จากปี 
2563 โดยรายได้รวมประกอบด้วยรายได้ 3 ส่วน ดังนี้ 

(1) รายได้จากการขายสินค้า 7,838.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180.9 ล้านบาท หรือ 2.4% 
(2) รายได้จากการให้เช่าและบริการ 479.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.7 ล้านบาท หรือ 3.6% 
(3) รายได้อื่น 97.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.8 ล้านบาท หรือ 24.0% 

โดยรายได้จากการขายสินค้า เพิ่มขึ้น 2.4% YoY แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2564 รุนแรงกว่าปี 
2563 โดยยอดขายที่มีการเติบโต ได้แก่ ยอดขายออนไลน์ เติบโต 82.3% YoY ยอดขาย OEM ต่างประเทศ เติบโต 48.7% YoY 
ยอดขายแฟรนไชส์ต่างประเทศ เติบโต 25.4% YoY และยอดขาย Younique Customized Furniture เติบโต 19.2% YoY   

รายได้จากการให้เช่าและบริการ เพิ่มขึ้น 3.6% YoY เนื่องจากการให้ส่วนลดค่าเช่ากับผู้เช่าพื้นที่ในช่วงล็อกดาวน์ในปี 
2564 ลดน้อยลงกว่าปี 2563 ท้ังนี้ รายได้จากการให้เช่าและบริการในไตรมาส 4/2564 กลับมาอยู่ในระดับเกือบปกติแล้ว 

รายได้อื่น เพิ่มขึ้น 24.0% ซึ่งรายได้อื่นหลักๆ มาจากรายได้ค่าขนส่งและติ ดตั้ง กำไรจากการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และกำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร 

อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2564 เท่ากับ 43.2% ลดลงจาก 45.7% ในปี 2563 โดยมีเหตุผลหลักมาจากการลดลงของอัตรา
กำไรขั้นต้นจากการขาย จาก 46.0% ในปี 2563 มาอยู่ที่  43.1% ในปี 2564  เนื่องจาก 1) การเพิ่มขึ้นของราคาต้นทุน Particle 
Board ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ 2) การลดลงของสัดส่วนการขายหน้าร้าน ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูง ในขณะที่
สินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น เช่น ยอดขาย OEM ต่างประเทศ และการขายสินค้า Clearance ในช่วงต้นปี 
2564 เพื่อระบายสินค้าที่มีการเคล่ือนไหวชา้ 3) การตั้งค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเต็มจำนวน เพื่อเตรียมส่ง
มอบพื้นที่เช่าให้กับ COM7 4)  การขายสินค้า Clearance จากการปิดสาขา Index Furniture Center แฟชั่นไอส์แลนด์ เนื่องจาก
ครบสัญญาเช่า และ 5) การทำโปรโมชั่นการขายในช่วงเทศกาลขายปลายปี  

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เพื่อช่วยชดเชยการเพิ่มขึ้นของราคาต้นทุน Particle 
Board   

อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นจากการให้เช่าและบริการปรับตัวเพิ่มขึ้น จาก 40.7% ในปี 2563 มาอยู่ที่ 44.2% ในปี 
2564  โดยอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้เช่าและบริการในไตรมาส 4/2564 เท่ากับ 49.5% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 14 ไตรมาส นับจาก
ไตรมาส 2/2561 เนื่องจากบริษัทมีผู้เช่าพื้นที่หลากหลายมากขึ้น และมีการบริหารต้นทุนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2564 จำนวน 453.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.9 ล้านบาท หรือ 7.6% จากปี 2563 ท่ีมีกำไรสุทธิ 421.2 
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้  

▪ รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของทั้งรายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าและบริการ 
แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2564 จะรุนแรงกว่าปี 2563   

▪ อัตรากำไรขั้นต้นจากการให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากการให้ส่วนลดผู้เช่าน้อยลงกว่าปี 2563  รวมถึงการมีผู้เช่า
พื้นทีห่ลากหลายมากขึ้น และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  

▪ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง แม้รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริหารค่าใช้จ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค     
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▪ ต้นทุนทางการเงินลดลง เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนดอย่างต่อเนื่อง   
▪ ทั้งนี้ บริษัทใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2564 จำนวน     

18.1 ล้านบาท จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีฯ ท่ีได้รับจากการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ทั้งหมด 64.3 ล้านบาท ซึ่งต้องใช้
ภายในส้ินปี 2566 

บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA ในปี 2564 จำนวน 1,647.6 ล้านบาท 
ลดลงเล็กน้อย 13.8 ล้านบาท หรือ 0.8% จาก 1,661.4 ล้านบาท ในปี 2563 โดยมี EBITDA Margin ในปี 2564 เท่ากับ 19.6% 
ลดลงจาก 20.3% ในปี 2563 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายลดลง 

ในส่วนของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 12,356.0 ล้านบาท ลดลง 595.1 ล้านบาท หรือ 
4.6% จาก 12,951.0 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีเหตุผลหลักมาจาก  

1) การลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 497.8 ล้านบาท หรือ 9.2% จาก 5,410.0 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2563  
2) การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 113.4 ล้านบาท หรือ 3.4% จาก 3,322.8 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2563 จากการตัดค่า

เส่ือมราคา   
3) การลดลงของสินค้าคงเหลือ 99.1 ล้านบาท หรือ 5.6% จาก 1,757.0 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2563  

ในส่วนของหนี้สิน ณ ส้ินปี 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม 7,044.9 ล้านบาท ลดลง 826.5 ล้านบาท หรือ 10.5% จาก 7,871.4 
ล้านบาท ณ ส้ินปี 2563 โดยมีเหตุผลหลักจากการลดลงของเงินกู้จากสถาบันการเงิน จำนวน 1,157.5 ล้านบาท หรือ 36.9% จาก 
3,133.4 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2563 เหลือ 1,975.9 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2564 เนื่องจากการชำระคืนเงิน กู้จากสถาบันการเงินอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเป็นการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนด 1,144.0 ล้านบาท   

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ส้ินปี 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวม 5,309.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 231.5 ล้าน
บาท หรือ 4.6% จาก 5,078.3 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2563 โดยมีเหตุผลหลักจากผลกำไรจากการดำเนินงาน ในรอบปี 2564 จำนวน 
453.2 ล้านบาท หักการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับรอบผลประกอบการปี 2563 จำนวน 136.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนท่ีเหลือ
หลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 75.8 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับรอบผลประกอบการครึ่ง
แรกของปี 2564 จำนวน 75.8 ล้านบาท 

ทั้งนี้ นับจากเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทมีการ
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง  และล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2565 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลประกอบการปี 2564 ในอัตราหุ้น
ละ 0.55 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.15 บาท ต่อหุ้น คงเหลือที่ต้องจ่ายผู้ถือหุ้นเพิ่มอีก 0.40 
บาท ต่อหุน้ 

ณ ส้ินปี 2564 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity หรือ D/E) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-bearing Debt to Equity หรือ IBD/E) ปรับตัวลดลง เนื่องจากบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน
อย่างต่อเนื่อง  โดย D/E ลดลงจาก 1.5 เท่า ณ ส้ินปี 2563 เหลือ 1.3 เท่า ณ ส้ินปี 2564 และ IBD/E ลดลงจาก 1.2 เท่า ณ ส้ินปี 
2563 เหลือ 0.9 เท่า ณ ส้ินปี 2564 

นอกเหนือจากเรื่องผลประกอบการที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนแล้ว บริษัทก็ยังต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า ปราศจากการทุจริต
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คอร์รัปชั่นซึ่งเป็นตัวการบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือและความสามารถในการแข่งขันของพวกเราทั้งประเทศ โดยบริษัทเล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC  

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC (Thai 
Private Sector Collective Action Against Corruption) ไปแล้วเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565  

ขณะนี้บริษัทอยู่ในกระบวนการขอรับรอง บริษัทมีเวลา 18 เดือนในการดำเนินการตามแบบประเมินตนเอง หรือ Checklist 
71 ข้อ พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบ 

โดยบริษัทได้มีการจัดอบรมและส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับกรรมการ พนักงานและ
ผู้บริหาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

จากนั้น คุณกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อ โดยประธานแจ้ง
ว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ผู้ถือหุ้น
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่  

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางนึง คือ การพิมพ์
ข้อความของช่องแชทของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นผู้ตอบคำถาม 
 มีคำถามจากคุณสิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้  

1. ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าเกิดจากสาเหตุใด และท าไมปี 2564 เพิ่มขึน้จาก 2563 จ านวนมาก 
โดยเพิ่มจาก 73 ล้านบาท (ปี 2563) เป็น 123.8 ล้านบาท (ปี 2564) เพิ่มขึน้ 50.8 ล้านบาท 
ค ำตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงิน ค่าเผ่ือการปรับลด
มลูค่าสินค้าคงเหลือในปี 2564 ที่เพิ่มขึน้ประมาณ 50 ล้านบาท จากปี 2563 ส่วนใหญ่เกิดจากรายการที่เกิดขึน้ครัง้
เดียว โดยเป็นการตัง้ส ารองด้อยค่าสินค้าคงเหลือจากการยุติการขายสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ Power 
One เนื่องจากบริษัทได้โอนธุรกิจการขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปให้กับบริษัท คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) (COM7) รวมถึง
การตัง้ส ารองฯ เพิ่มเติมส าหรับรายการสินค้าคงเหลือที่มีความเคลื่อนไหวช้า 

2. ขอให้บริษัทช่วยอธิบายหลกัเกณฑ์ในการค านวณค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการปรับลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ 
ค ำตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงนิ  หลกัเกณฑ์ในการตัง้
ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจาณาจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทแล้วว่า               
มีความเหมาะสม มีดงันี ้

1) พิจาณาสินค้าเป็นราย SKU โดยดจูากประวตัิของสินค้าแต่ละรายการ ซึง่ถ้าสินค้ารายการใดมปีระวตักิาร
ขายขาดทนุ บริษัทก็จะตัง้ส ารองฯ ส าหรับสินค้ารายการดงักล่าวที่เหลือทัง้หมดด้วย 

2) พิจาณาตามอายุสินค้า โดยถ้าสินค้ามีอายุมาก บริษัทก็จะตัง้ส ารองฯ เผ่ือการขาดทุนส าหรับสินค้า
ดงักล่าวไว้ 

3.  บริษัทมีแนวทางในการบริหารสินค้าที่ถูกตัง้ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าอย่างไรเพื่อ ให้ลดลง               
และในอนาคตจะมีแนวทางในการป้องกนัอย่างไรไม่ให้มีมากขึน้ 
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         ค ำตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงนิ 

1) บริษัทมีการบริหารจัดการและปรับปรุง Supply Chain อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
สัง่ซือ้และจดัการสินค้าคงเหลือ ซึง่ประวตัิ 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถลดปริมาณสินค้าคงเหลือได้อย่าง
มีนยัส าคญั 

2) บริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าเป็นราย SKU โดยท า Sales Promotion ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ          
ซึง่ช่วยลดปริมาณสินค้าที่มีการเคล่ือนไหวช้าให้น้อยลง เพื่อหลีกเล่ียงการตัง้ส ารองฯ ในอนาคต 

ไม่มคีำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น สำหรับวาระน้ีเป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

  
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไร ขาดทนุของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญช ี
  สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 
          ประธานได้มอบหมายให้คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอ
วาระน้ีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ   ข้อบัง คับของบริษัทข้อ 36  ที่
กำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ง
ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และคณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท       ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินที่
นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report 
ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ
งบการเงิน สำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญช ี 

 จากนั้น คุณกนกวรรณรัตน์ ได้เรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อ 

ประธานได้แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่ง
คำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่  

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางนึง คือ การพิมพ์
ข้อความของช่องแชทของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ตอบคำถาม 

 ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมตกิารพจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร ขาดทุนของ
บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกำไร ขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนดังนี้  
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   เห็นด้วย   421,419,380 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
  ไม่เห็นด้วย                                0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
  งดออกเสียง                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ารว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 
 
 ประธานมอบหมายให้ คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายบัญชี และ การเงิน เป็นผู้นำเสนอ
วาระน้ีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คุณกนกวรรณรัตน์ แจง้วา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบกับข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 44 ท่ีกำหนดให้บรษิัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านัน้  

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผ้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ท้ังนี้ คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการ
ดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืน
เงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงนิปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จึงขอนำเสนอการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 
ต่อที่ประชุมดังนี้ 

 จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็น
จำนวน 453,174,425 บาท ซึ่งพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แกผู้่ถือหุ้นของบริษัทจากกำไรดังกล่าวเป็นจำนวนหุ้น
ละ 0.55 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งส้ิน 277,750,000 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้กผู้่ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจ่ายเมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2564 รวมเป็นเงิน 75,750,000 บาท 
ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากผลดำเนินการปี 2564 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน 202,000,000 บาท 
ซึ่งครั้งนี้จะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการ
จ่ายเงินปันผลได้ 

 บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (Record date) และกำหนด
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที ่18 พฤษภาคม 2565 จากนั้นคุณกนกวรรณรัตน์ ได้เรยีนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อ 

ประธานแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนีห้รือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
ส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่  



 

10 

 

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางนึง คือ การพิมพ์
ข้อความของช่องแชทของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นผู้ตอบคำถาม 

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2564 ดังนี้  
 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธแิละการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน 
          เสียงข้างนอกของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
          เห็นด้วย   421,419,380 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.000 
          ไม่เห็นด้วย                                              0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
         งดออกเสียง                                   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
         ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 2565 
 
 ประธานแจ้งว่า เพือ่ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ในวาระน้ีโดยปกติจะขอเรียนเชิญกรรมการที่ต้องพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุม ซึ่งประกอบด้วย คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยา
สนธิ และคุณเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ  แต่เนื่องจากเป็นการประชุมออนไลน์ จึงขออนุญาตไม่ต้องออกนอกห้องประชุม 
 
 ในวาระน้ีได้มอบหมายให้คุณเพ็ญนภา  ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรรษัทภิบาล เป็น
ผู้รายงานให้กับที่ประชุมในวาระน้ีแทน 
  
 คุณเพ็ญนภา  รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้ กรรมการท่ีต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน จาก 11 ท่าน ได้แก่ 

1. คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์          กรรมการและประธานกรรมการ  
โดยคุณกรรณิกา ชลิตอาภารณ์ แจ้งขอไมต่่อวาระการเป็นกรรมการและตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท  

2. คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง             กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
3. นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธ ิ  กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ       กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียงและ 

กรรมการบริหาร 
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่าง

วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

มายังบริษัท ทั้งนี้คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ แจ้งความประสงค์ขอไม่ต่อวาระกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
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1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมตินำเสนอแต่งตั้งคุณ ฐากร ปิยะพันธ์ เป็นกรรมการแทนคุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ท่ี

หมดวาระในปี 2565 น้ี  

 ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า กรรมการท่ีเหลือทั้ง 3 ท่าน และ

กรรมการที่นำเสนอแทนกรรมการที่ว่างลง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศ

เวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและ

จริยธรรมเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ

กรรมการท่านใหม่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการคือ นายฐากร ปิยะพันธ์ 1 ท่าน แทนนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการ

ที่หมดวาระและขอไม่ต่อวาระ  โดยได้แนบประวัติและรายละเอียดของกรรมการท้ัง 4 ท่าน ท่ีได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆ  ที่

เกี่ยวข้อง จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้  

คุณเพ็ญนภาแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง

พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่  

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางนึง คือ การพิมพ์
ข้อความของช่องแชทของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นผู้ตอบคำถาม 

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุน้ ประธานจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติการการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ
แต่งตัง้กรรมการอีกทา่นแทนท่านที่ไม่ขอต่อวาระ ประจำปี 2565 ดงันี้  
มติที่ประชุม 6.1 จิรายุทธ รุ่งศรีทอง ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 เห็นด้วย   421,298,080 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    99.9712 

 ไม่เห็นด้วย    121,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0288 
 งดออกเสียง    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ารว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 6.2 นายพศิิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ  ขอเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 เห็นด้วย 421,419,380 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นด้วย  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ารว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 6.3 นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธ ิขอเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 เห็นด้วย 421,419,380 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นด้วย  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ารว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  
 6.4 นายฐากร ปิยะพันธ์ ขอเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่  
 เหน็ด้วย 421,419,380 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นด้วย  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ารว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

  ประธานได้มอบหมายให้ คุณเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็น

ผู้นำเสนอวาระน้ีต่อที่ประชุม 

 คุณเพ็ญนภา รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของ

บริษัท ข้อ 22 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผล

ประกอบการของบริษัท ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการ

สร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจใน

ประเภทและขนาดเดียวกัน มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 ของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล เป็นอัตราเท่ากับปี 2564  โดยรายละเอียดค่าตอบแทน มีดังนี้ 

 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน  ไม่มีการเปล่ียนแปลงจากเดิม ได้แก ่
 
ค่าตอบแทนรายเดือน  
 - ประธานกรรมการ     50,000 บาท ต่อเดือน  
 - กรรมการ 30,000 บาท ต่อเดือน  
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ค่าเบีย้ประชุม ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการการลงทุน  

 - ประธานกรรมการ 30,000 บาท ต่อเดือน 
 - กรรมการ 20,000 บาท ต่อเดือน 

 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน : ไม่มี  

 ดังนั้น จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนมุัติคา่ตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่ กล่าวมาขา้งต้น 

คุณเพ็ญนภาแจ้งว่า ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และหากผู้
ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิม่เตมิเกี่ยวกับวาระนีห้รือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามได้ 
2 ช่องทาง ได้แก่  

ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางนึง คือ การพิมพ์
ข้อความของช่องแชทของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นผู้ตอบคำถาม 

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 
2564 ดังนี้  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมตอินุมัติคา่ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจำปี 2565 ตามที่เสนอ 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม ดังนี้  
 เห็นด้วย 421,419,380 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นด้วย  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ารว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
 
 ประธาน ได้มอบหมายให้ คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระน้ีต่อที่ประชุม 

 คุณจิรายุทธ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120  ซึ่ง
กำหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ทำการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีชั้นนำ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติ  ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตรา ค่าสอบบัญชีที่ เหมาะสม  โดยพิจารณาคัดเลือก             
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 
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 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 
2565 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้

1. นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 และ/หรือ 

2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต   ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที ่5565 และ/หรือ  

3. นาง ศิริเพ็ญ สุขเจรญิยิ่งยง   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636  

 โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2565 เท่ากับ 1,830,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง

ในการสอบบัญชีกับบริษัท 

  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเปน็ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดจะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน  

 ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย

ของบริษัท มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทาน

และตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่าง

ใด 

 คุณจิรายุทธแจ้งว่า ในวาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
และถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคำอธิบาย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีประจำปี หรือไม่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่  

 
ช่องทางแรก คือ ไปที่กดปุ่ม Raise Hand จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น อีกช่องทางนึง คือ การพิมพ์

ข้อความของช่องแชทของระบบ E-AGM และจากนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นผู้ตอบคำถาม 

 ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2565 ดงันี ้ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชปีระจำปี 2565 ตามที่

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี้  
 เห็นด้วย 421,419,380 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไม่เห็นด้วย  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ารว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

เนื่องจากบริษัทได้ประชุมครบทั้ง 8 วาระแล้ว ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอืน่ใดเพิ่มเติมหรือไม่  

คุณทวีพงษ์ โสภาเพิ่ม ผู้ถือหุ้นเขา้ประชุมด้วยตนเอง สอบถามมาทางช่องทางแชท ดงันี้  



 

15 

 

1. รายได้รวมบริษัทจะมีโอกาสกลับมาเท่ากับช่วงก่อน COVID-19 (ปี 2562) หรือไม่ ถ้ามีโอกาส จะเติบโตด้วย    
กลยุทธ์อะไร และประมาณปีไหนจะมีโอกาสรายได้ถึง 10,000 ล้านบาท  
ค ำตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงนิ 
ในปี 2562 บริษัทยังมีธุรกิจ Power One (ธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัท) ซึ่งมียอดขายประมาณ 1,000 
ล้านบาทอยู่ในยอดขายรวม แต่ตอนนี้บริษัทยุติธุรกิจ Power One แล้ว ทั้งนี้ ปี 2565 รายได้รวมจะไม่ยังไม่ถึง
ช่วงก่อน COVID-19 แต่บริษัทมีทำเรื่อง GP (อัตรากำไรขั้นต้น) และการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงคาดว่ากำไรจะดี
ขึ้น แม้ Top Line (รายได้) จะยังไม่ถึงช่วงก่อน COVID-19 โดยหน่ึงในกลยุทธ์จะเป็นการขยายตัวอย่างมากของ
ยอดขาย Online ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาหลายปี โดยในปีที่แล้ว (ปี 2564) ยอดขาย Online เติบโตสองหลัก 
(Double-digit Growth) ทั้งนี้ ยอดขายสาขาปีน้ี (ไม่รวม Power One) แม้จะยังมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 
อย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทตั้ งเป้า  SSSG (Same Store Sales Growth: การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม)          
เป็นสองหลัก (Double-digit Growth) ซึ่งผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2565 ค่อนข้างเป็นไปตามที่ประมาณ
การไว้ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายได้จะถึง 10,000 ล้านบาท ประมาณไม่เกิน 2-3 ปีข้างหน้า 

2. จากผลการดำเนินการ 3 เดือนทีผ่่านมา บริษัทคาดหวงัรายไดจ้ากช่องทางออนไลน์ ปี 2565 จะมีโอกาสเติบโต
ร้อยละเท่าไหร่เมื่อเทียบกับปี 2564 
ค ำตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงนิ 
ยอดขาย Online ในปี 2563-2564 ที่ผ่านมา เติบโตประมาณสามหลัก (Tiple-digit Growth) โดยในปีนี้บริษัท
มองภาพยอดขายหน้าร้านจะเติบโตเยอะ ยอดขายจึงอาจจะ Switch กลับมาที่หน้าร้านบ้าง จึงคาดว่ายอดขาย 
Online ปีน้ีจะเติบโตสองหลัก (Double-digit Growth)  

3. บริษัทมีเปา้หมายอัตรากำไรขั้นตน้ของรายไดจ้ากการให้บริการในปี 2565 อยู่ที่เทา่ไร มีโอกาสรกัษาอตัรากำไร
ขั้นต้นไว้เท่าไตรมาส 4/2564 หรือไม่  
ค ำตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงนิ 
ในไตรมาส 4/2564 ที่ผานมา อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากการให้บริการดีมาก เนื่องจากมีการมีผู้เช่า
หลากหลายขึ้น มีการให้บุคคลภายนอกมาเช่าพื้นที่เพิ่มเติมนอกจากส่วนของ The Walk และในปีนี้ อัตรากำไร
ขั้นต้นของรายได้จากการให้บริการจะไม่ต่ำกว่าในไตรมาส 4/2564 เพราะจะมีการ Partnership กับ COM7 โดย
บริษัทจะให้ COM7 เช่าพื้นที่ ILM ทั้ง 31 สาขา แนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากการให้บริการในปีนี้จึง
จะสูงกว่าปีที่แล้วแน่นอน 

4. การที่รัฐมีแผนยกเลิกนโยบายสนับสนุนราคาน้ำมันดีเซลในเดือนพฤษภาคม จะมีผลกระทบต่อต้นทุนบริษัท
อย่างไรบ้าง 
ค ำตอบ: คุณกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโสสำยบัญชีกำรเงนิ  
ถ้าวิเคราะห์เฉพาะในส่วนของค่าขนส่ง ปีนี้บริษัทมีแผนเปล่ียนแปลงจากเดิมใช้ Fleet Card ที่จะได้รับ Rebate 
กลับมาไม่ถึงลิตรละ 1 บาท มาเป็น Fuel Bunker ซึ่งเป็นถังน้ำมันของเราเอง ให้บริการการใช้น้ำมันของบริษัท 
ซึ่งบริษัทจะได้ Rebate กลบัมามากขึ้น ซึ่งถ้าน้ำมันขึ้นราคาลิตรละ 5 บาท ค่าขนส่งจะเพิ่มขึ้นไม่ถึง 2-3% 

5. บริษัทมีกลยุทธใ์นการขยายงานในส่วนของรายได้จาก Project และ Overseas อย่างไรบ้าง และผลตอบรับ
ในช่วง 3 เดือน ที่ผ่านมาเป็นอยา่งไรบ้าง 
ค ำตอบ: คุณกฤษชนก ปัทมสัตยำสนธิ กรรมกำรผู้จัดกำร   
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ยอดขาย Project หลักๆ ค่อนข้างอิงกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมาอสังหาริมทรัพย์ไม่ค่อยดีนัก ทำให้ยอดขาย 
Project ปีที่แล้วลดลง บริษัทจึงมีการปรับกลยุทธ์โดยไม่ ได้เน้นเฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ เป็น
คอนโดมิเนียมหรือโครงการขนาดใหญ่ แต่มีทีมขายที่เป็นรายย่อยประจำอยู่ที่สาขาทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
ที่จะบุก Project ขนาดเล็กมากขึ้น เช่น หอพัก อพาร์ทเมนท์ โรงพยาบาล ซึ่งก็มีโรงพยาบาลใหม่ๆ ที่จะเปิด
จำนวนมาก รวมถึงโรงเรียน และอื่นๆ โดยแนวโนม้ยอดขาย Project ปีน้ีจะดีขึ้นกว่าปีท่ีแล้ว  

สำหรับในส่วนของต่างประเทศ (Overseas) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
1. Franchise ซึ่งมกีารขายไปยงัสาขาใหม่ของประเทศใหม่ คือ อินโดนีเซยี และมีแนวโน้มทีจ่ะเปดิสาขาของ

ประเทศใหม่อีก 1 ประเทศ ภายในปีนี้ ซึ่งอยู่ในช่วงเจรจาตกลงกันอยู่ โดยมีแนวโน้มค่อนข้างด ี
2) OEM ซึ่งบริษัทมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่จากประเทศใหญ่ คือ สหรัฐอเมริกา โดยอยู่ระหว่างเจรจา และถ้า

เจรจาจบ ก็จะมียอดขายจำนวนมาก   

ทั้งนี้ ในไตรมาส 1/2565 ทั้ง Franchise และ OEM อาจจะยังไม่เติบโต แต่ในไตรมาส 2/2565 เป็นต้นไปจะ
เติบโตได้ดียิ่งขึ้น 

 
ไม่มีท่านใดมีข้อซักถามและให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม  

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจร่วมเป็นเจ้าของ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) 
อีกทั้งยังสละเวลามาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส ์บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเคยในครั้งต่อไป   

 
ปิดการประชมุเวลาประมาณ 15.30 น. 
 
   
  ลงชื่อ   

        (นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์) 

       ประธานในที่ประชุม 

 

 

  ลงชื่อ   

        (นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ) 

       เลขานุการบริษัท  


