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รำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผูถ้ือหุ้นครัง้ท่ี 1/2564 
บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) หรือ TQM 

 
วนัประชมุ : วนัองัคาร ที ่28 ธนัวาคม 2564 เวลา 14.00 น. 
สถานทีป่ระชมุ : ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ณ หอ้งซื่อสตัย ์ชัน้ 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ประธานในทีป่ระชมุ : ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา    ประธานกรรมการ 
เลขานุการในทีป่ระชมุ : นางสาวสุพชิญา เทพพทิกัษ ์ เลขานุการบรษิทั 
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ : ก่อนเปิดการประชุม 

รำยละเอียด จ ำนวนผู้ถือหุ้น (รำย) จ ำนวนหุ้น (เสียง) 

จ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 6,527 300,000,000 
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมดว้ยตนเอง 21 26,884,500 
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมโดยการมอบฉนัทะ 229 228,604,370 
รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ 250 255,488,870 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 85.1630% ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็
มลูค่าแลว้ทัง้หมด 300,000,000 ลา้นหุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

เปิดประชมุเวลำ 14:00 น. 

ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ นายสมัฤทธิ ์รงควลิติ ผูท้ าหน้าทีพ่ธิกีรในการประชุม ไดก้ล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้และ
แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 บรษิทัมคีวามตระหนักและห่วงใยในสุขภาพ
ของทุกท่าน คณะกรรมการบรษิัทจงึมมีตอินุมตัใิหจ้ดัประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที ่1/2564 ของบรษิทั ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-
EGM) เพียงรูปแบบเดยีวเท่านัน้ การประชุมนี้เป็นการจดัประชุมผ่านสอือิเลิกทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัของการประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 และตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ในวนัองัคารที ่28 
ธนัวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564  ในวนัที่ 26 
พฤศจิกายน 2564 หรอื Record Date และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อเิล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ในครัง้นี้ เป็นกจิกรรมหนึ่งทีบ่รษิัทร่วมรณรงค์การลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก ตามโครงการ Care The 
Bear ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบรษิัทพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างพฤติกรรมลดโลกร้อน ให้เกิดเป็น
ค่านิยมของสงัคมไทยต่อไป ต่อจากนัน้ พธิกีรไดแ้จง้วาระการประชุม ตามหนังสอืเชญิประชุมดงันี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้(Par) 
วาระที ่3 พจิารณาแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. (มลูค่าหุน้และจ านวนหุน้) 
วาระที ่4 พจิารณารบัทราบการลงทุนโดยเขา้ซื้อหุน้ในบรษิทั ทคีวิซ ีจ ากดั 
วาระที ่5 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
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พธิกีรกล่าวต่อที่ประชุมว่า บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดส้ามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการ
อิสระ เป็นผู้รบัมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งขอ้มูลกรรมการอิสระปรากฎตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที ่
1/2564 หน้า 19 - 21 

 
บรษิทัไดด้ าเนินการเรยีนเชญิและแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการประชุมแก่ผูถ้อืหุน้ดงันี้ 

1. บรษิทัไดจ้ดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มเอกสารประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ทุกท่านทางไปรษณียผ์่านระบบของศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื TSD 

2. บรษิัทไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ บนเว็บไซต์ของบรษิัท ตัง้แต่วนัที่ 3 ธนัวาคม 2564 (ล่วงหน้า 24 วนั) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา
เพยีงพอในการพจิารณาวาระการประชุมและขอ้มูลประกอบการประชุมและเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นสามารถส่งค าถาม
ล่วงหน้ามายงัเลขานุการบรษิทั เพื่อสามารถตอบค าถามผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างครบถว้นและทัว่ถงึ 

3. บรษิทัไดม้กีารลงประกาศในหนังสอืพมิพร์ะหว่างวนัที ่6 – 8 ธนัวาคม 2564 
 

พธิกีรแนะน าคณะกรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ ต่อผูถ้อืหุน้ตามล าดบั ดงันี้ 

1. ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธานบรษิทั 
 
2. นายมารุต สมิะเสถยีร  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด 
 ค่าตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและ

บรรษทัภบิาล 
 
3. นายชนิภทัร วสุิทธแิพทย ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
(เขา้ร่วมประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส)์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
 
4. ดร.รชันีพร พุคยาภรณ์  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการ 
(เขา้ร่วมประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส)์ ตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
 
5. นางสาวสุวภา เจรญิยิง่  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
(เขา้ร่วมประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส)์ 

 
6. นายธนา เธยีรอจัฉรยิะ  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
(เขา้ร่วมประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส)์ 
 
7. ดร.นภสันันท ์พรรณนิภา ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 
 
8. นางสาวสมพร อ าไพสุทธพิงษ์ กรรมการบรหิาร / ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) 
 
9. นางสาวรตันา พรรณนิภา กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธาน 
     บรหิารความเสีย่ง (CRO) 
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10. นายอ าพน อน้เอีย่ม  กรรมการบรหิาร / ประธานบรหิารปฏบิตักิาร (COO) 
(เขา้ร่วมประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส)์ 
 
กรรมการบรษิทัมจี านวนทัง้หมด 10 ท่าน ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ ครบ 10 ท่าน คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 100 

ต่อจากนัน้ พิธีกรได้แนะน า คณะผู้บรหิาร และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที ่
1/2564 ตามล าดบั ดงันี้ 

คณะผู้บริหำร 
1. นางกาญจนี กุลสุรกจิ   ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ  (เขา้ร่วมประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส)์ 
2. นายปฎญิญาสกั ตนัตชิตุ ิ ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี (เขา้ร่วมประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส)์ 

 
ท่ีปรึกษำกฎหมำยบริษทั วนัลอว ์ออฟฟิศ จ ำกดั 

1. นางสาวสุกญัญา สงิหเ์มธากุล  
2. นางสาวญาณิศา ดวี ี
3. นางสาวยลพรรณ สตีะระโส (เขา้ร่วมประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส)์ 

 
พิธีกรแนะน ำขัน้ตอนกำรประชุมและกำรแสดงควำมคิดเหน็  

บรษิทัไดม้อบหมายให ้บรษิทั โอเจ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
(E-EGM) และเป็นหน่วยงานอสิระท าหน้าทีต่รวจสอบการลงทะเบยีน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสยีงในการประชุมผู้
ถือหุ้นครัง้นี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ก่อนหรอื
ระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบรษิัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในคู่มอืวธิกีารใช้งานระบบการ
ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัทางอเีมล์ 

ผูถ้อืหุน้สามารถเขา้ร่วมประชุมโดยผ่านเวบ็ลงิค ์(Weblink) ทีบ่รษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั จดัส่งให ้ตาม E-mail 
ทีท่่านผูถ้อืหุน้หรอืท่านผูร้บัมอบฉันทะได้ลงทะเบยีนไวก้บับรษิทั เขา้สู่ระบบโดยกรอกขอ้มูล ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน 
(Password) ตามวธิกีารทีบ่รษิทัก าหนด และท าการลงทะเบยีน โดยกดทีปุ่่ ม “ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม” ซึง่ข ัน้ตอนน้ีจะถอืว่าผูถ้อื
หุน้ท าการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเรยีบรอ้ย จ านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้จะถูกนับเป็นองคป์ระชุม 

การประชุมในวนัน้ีด าเนินการประชุมเรยีงตามวาระทีแ่จง้ไว ้ตามหนังสอืเชญิประชุม และจะชีแ้จงต่อทีป่ระชุมในแต่ระวาระ  

ส าหรบัสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ โดยผูถ้อืหุน้สามารถท า
ได ้2 ช่องทาง 

• ช่องทางที่ 1 กดปุ่ ม “Participants” จากนัน้ให้กดปุ่ ม “Raise Hand” จะมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนใหก้บัผู้ถอืหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็เมื่อสอบถามเสรจ็เรยีบรอ้ย ใหก้ดปุ่ ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามอืลง 

• ช่องทางที ่2 พมิพข์อ้ความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) ครบั โดยกดทีปุ่่ ม “Chat” ใหพ้มิพข์อ้ความ และเมื่อ
พมิพเ์สรจ็ใหก้ด Enter เพื่อส่งขอ้ความ และจากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะเป็นผูอ้่านค าถามของผูถ้อืหุน้ 

 หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืขอ้คดิเหน็เกีย่วกบับรษิทัทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในวาระ เจา้หน้าทีจ่ะอ่านขอ้ซกัถามและขอ้คดิเหน็
นัน้ในวาระอื่น ๆ ซึง่จะเป็นช่วงทา้ยของการประชุม 
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กำรนับคะแนน และกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ  
วธิกีารลงคะแนนเป็นระบบ E-Voting นับคะแนนดว้ยการลงคะแนนเสยีงแบบ 1 หุ้น เป็น 1 เสยีง  (1 Share : 1 Vote) 

เมื่อสิน้สุดการรายงานในแต่ละวาระแลว้ จะเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ โดยผูถ้อืหุน้จะมเีวลาออกเสยีง
ลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 60 วนิาท ีซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถออกเสยีงลงคะแนน "เหน็ด้วย" "ไม่เหน็ด้วย" หรอื "งดออกเสียง" 
ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสยีงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสยีงลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" และ/หรอื "งดออกเสียง" เท่านัน้ 
จากนัน้จะน าคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย
ในวาระนัน้ ๆ 

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น “เหน็ด้วย” โดยอตัโนมตั ิ

เมื่อการนับคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ๆ เสรจ็สิน้ ระบบจะแสดงผลการออกเสยีงลงคะแนนต่อทีป่ระชุม หากการนับคะแนน
จากทีป่ระชุมเสรจ็สิน้แลว้ ระบบจะท าการปิดการลงคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ๆ 

ทัง้นี้ จ านวนผูถ้อืหุน้และคะแนนเสยีงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องดว้ยอาจมผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบางท่านเขา้
มาเพิม่เตมิหรอืออกจากทีป่ระชุม 

จากนัน้ พิธกีรได้รายงานว่าบรษิัทมีผู้ถือหุ้นทัง้สิ้น 6,527 ราย จ านวนหุ้นทัง้สิ้น 300,000,000 หุ้น เป็นผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทีม่าดว้ยตนเอง จ านวน 21 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ทัง้หมด 26,884,500 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมโดยการมอบ
ฉันทะทัง้หมด จ านวน 229 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิ้น 228,604,370 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่เข้าร่วม
ทัง้หมด 250 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ทัง้หมด 255,488,870 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 85.1630% ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

พธิกีร ไดเ้รยีนเชญิ ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ซึง่ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้และเปิด
การประชุม 

ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบั และขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ทีใ่หเ้กยีรตสิละเวลามาร่วมในการประชุมวสิามญัผูถ้อื
หุน้ครัง้ที ่1/2564 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ของบรษิทั และไดก้ล่าวเปิดการประชุมตามล าดบัวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 

 
วำระท่ี 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบรษิัทได้จดัให้มกีารประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2564 
โดยรายละเอยีดไดน้ าส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสอืเชญิประชุมครัง้นี้แล้ว ปรากฎตามรายละเอียดในหนังสอืเชญิประชุม 
หน้าที ่1 จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 รบัรองรายงานการประชุม 

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึ่งในวาระนี้ไม่มผีู้ถอืหุน้ หรอื
ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ พธิกีรจงึด าเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ด้วย  255,494,270  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย   -       -  
บตัรเสีย   -       -  
 รวม     255,494,270  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000    
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐำนเสียง 

หมายเหตุ : ในวาระนี้มผีูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ 1 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ 5,400 หุ้น รวมมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 251 ราย 
รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 255,494,270 หุน้ 
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มติท่ีประชุม รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 2  พิจำรณำอนุมติักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ (Par) 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหบ้รษิทัสามารถเพิม่การกระจายการถอืหุน้บรษิทัไปยงัผูล้งทุนไดก้วา้งขวางขึน้ และท า
ใหหุ้น้บรษิทัมสีภาพคล่องสงูขึน้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 อนุมตักิารเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้
(Par) จากเดมิหุน้ละ 1.00 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท และเปลี่ยนแปลงจ านวนหุน้ของบรษิทั โดยสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิทุก
รายจะไม่เปลีย่นแปลง ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ของบรษิทัจะยงัคงเดมิ ดงันี้ 

รายการ ก่อนแกไ้ขมลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ หลงัแกไ้ขมลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้
1. ทุนจดทะเบยีน 300,000,000 บาท 300,000,000 บาท 
2. ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 300,000,000 บาท 300,000,000 บาท 
3. มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้(Par) หุน้ละ 1.00 บาท หุน้ละ 0.50 บาท 
4. จ านวนหุน้ 300,000,000 หุน้ 600,000,000 หุน้ 

 
พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่มผีูถ้อืหุน้ไดส้อบถาม ดงันี้ 

คณุวิธวินท์ ม่ิงบรรเจิดสุข  ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า  
เน่ืองจากเป็นการเพิม่สภาพคล่องของหุน้ กลุ่มพรรณนิภา มนีโยบายการถอืหุน้และคงสดัส่วน
การถอืหุน้อย่างไร หลงัจากการแตกพารจ์ะมโีอกาสท า Big Lot เพื่อเพิม่สภาพคล่องหรอืไม่ 

นำงสำวสมพร อ ำไพสุทธิพงษ์  กรรมการบรหิารและประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) ชีแ้จงว่า  
วตัถุประสงคข์องการแตกพาร ์คอื เพื่อใหเ้กดิสภาพคล่องและผูถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเขา้ถงึได ้
ส่วนนโยบายการถือหุ้นของครอบครวัพรรณนิภายงัคงถือตามสดัส่วนเดมิ หลงัแตกพาร์จะมี
โอกาสท า Big Lot หรอืไม่นัน้ เป็นเรื่องของอนาคต ซึง่ยงัไม่สามารถตอบได ้แต่ปัจจุบนัสดัส่วน
การถอืหุน้ของครอบครวัพรรณนิภา ยงัคงถอืหุน้ไม่ต ่ากว่า 51 % ตามนโยบายเดมิทีเ่คยแจง้ไว ้

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ซึ่งไม่มผีูถ้อืหุน้ หรอื
ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ พธิกีรจงึด าเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ด้วย  255,494,270  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย   -       -  
บตัรเสีย   -       -  
 รวม     255,494,270  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000    
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐำนเสียง 

มติท่ีประชุม อนุมตัิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว ้(Par) ด้วยคะแนนเสยีงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564          หน้า 6 / 9 
 

วำระท่ี 3  พิจำรณำแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (มูลคำ่หุ้นและจ ำนวนหุ้น) 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ตามทีท่ีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัใิหก้ารเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้(Par) และเปลีย่นแปลง
จ านวนหุ้นของบรษิัท ใน วำระท่ี 2  พิจำรณำอนุมติักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ (Par) นัน้ ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นและจ านวนหุ้นในหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 4. (มูลค่าหุ้นและจ านวนหุ้น) ของบรษิัท จงึขอให้ที่ประชุมพจิารณาการแก้ไข
หนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. (มูลค่าหุน้และจ านวนหุน้) เพื่อใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่รา
ไว ้(Par) เป็นจ านวน 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบยีนทัง้สิน้ 300,000,000 บาท โดยใหแ้ก้ไขเพิม่เตมิ
ในหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เป็นดงันี้ 

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จ ำนวน 300,000,000 บำท (สำมร้อยล้ำนบำทถ้วน) 
 แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้ำนหุ้น) 
 มูลค่ำหุ้นละ           0.50   บำท (ห้ำสิบสตำงค)์ 

 
โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสำมญั 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้ำนหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )  
 

  พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่ในวาระนี้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ ผูร้บั
มอบฉนัทะซกัถามเพิม่เตมิ พธิกีรจงึด าเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี้ 

 
เหน็ด้วย  255,494,271  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย   -       -  
บตัรเสีย   -       -  
 รวม     255,494,271  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000    
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐำนเสียง 

หมายเหตุ : ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ 1 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ 1 หุน้ รวมมผีูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมด 252 ราย รวม
จ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 255,494,271 หุน้  

มติท่ีประชุม อนุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. (มลูค่าหุน้และจ านวนหุน้) ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 
 
วำระท่ี 4  พิจำรณำรบัทรำบกำรลงทุนโดยเข้ำซือ้หุ้นในบริษทั ทีคิวซี จ ำกดั 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่5/2564 เมื่อ
วนัที ่11 พฤศจกิายน 2564 มมีติอนุมตัใิห้ลงทุนในธุรกิจใหม่ทีด่ าเนินการให้บรกิารบรหิารสนิไหมประกนัสุขภาพ ประกนัอุบตัิเหตุ 
และใหค้ าปรกึษาวนิิจฉัยการเรยีกรอ้งสนิไหมของลูกคา้ แก่บรษิทัประกนัภยัและบรษิทัประกนัชวีติ อกีทัง้ เพิม่ศกัยภาพการใหบ้รกิาร
แก่ลูกคา้อย่างครบวงจรในนามบรษิทั ทคีวิซ ีจ ากดั (“TQC”) ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

วนัทีท่ ารายการ  :  11 พฤศจกิายน 2564 
รายละเอยีดของหุน้  :  หุน้สามญั จ านวนหุน้ 199,998 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 
สดัส่วนการถอืหุน้ :  99.999% 
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การประกอบธุรกจิ     :  ด าเนินการให้บริการบริหารสินไหมประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และให้
ค าปรกึษาวินิจฉัยการเรยีกร้องสินไหมของลูกค้า แก่บริษัทประกันภัยและบริษัท
ประกนัชวีติ  อกีทัง้ เพิม่ศกัยภาพการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้อย่างครบวงจร 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน  :  เงนิทุนจดทะเบยีน 
          วธิกีารช าระเงนิ          :   ช าระเป็นเงนิสด 

เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 สมควรรบัทราบการเขา้ลงทุนในบรษิทั ทคีวิซ ีจ ากดั 
 
พธิกีร ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้ เป็นวาระทีแ่จง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ

จงึไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่มผีูถ้อืหุน้ไดส้อบถาม ดงันี้ 

คณุวิธวินท์ ม่ิงบรรเจิดสุข  ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า  
ขอใหท้่านผูบ้รหิารช่วยอธบิายถงึโอกาสทางธุรกจิกบั TQC  

นำงสำวสมพร อ ำไพสุทธิพงษ์  กรรมการบรหิารและประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) ชีแ้จงว่า 
TQC เป็นบรษิัทที่รบับรกิารเคลมทัง้ประกนัชีวติและประกนัทัว่ไป ประกันอุบตัิเหตุหลาย ๆ 
อย่าง โดยปกติธุรกิจประกันจะมีการจ้าง Outsource เพื่อท าบริการนี้  ปัจจุบัน TQM จะมี
ข ัน้ตอนของการดูแลลูกคา้เกี่ยวกบัเรื่องประกนัชวีติ และประกนัอุบตัิเหตุ ซึ่งขนาดของประกนั
อุบตัเิหตุกบัประกนัสุขภาพของ TQM กเ็ริม่เตบิโตขึน้ TQM เริม่สนใจในเรื่องของ Health A&H 
อุบตัิเหตุ มากขึ้น ท าให้บรษิัทมพีอร์ตของลูกคา้ที่ใหญ่ขึ้น บรษิัทต้องการบรกิารลูกคา้ให้เต็ม
ก าลงั และครบวงจร บรษิัทจงึเกดิความคดิทีว่่า บรษิัทสามารถเปิด TQC มาเพื่อที่จะรบัเคลม
กับบริษัทประกัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทประกันใช้บริการด้านนี้อยู่ ใช้ Outsource อยู่แล้ว นี่คือ
ช่องทางและโอกาสการขยายธุรกิจที่ TQM มองเห็นและสามารถต่อยอดได้ โดยปกติ TQM 
ขยายช่องทางอุบตัิเหตุ A&H หรอื Health บรษิัทมทีีมแพทย์และพยาบาลประจ าอยู่ที่บรษิัท 
ประมาณ 10 ท่าน ทมีแพทย์และพยาบาลของบรษิัทสามารถเขา้ใจวธิกีารเคลมโรคต่าง ๆ ที่
บรษิัทประกนั Cover และเป็นประโยชน์กบัลูกค้า บรษิัทจะสามารถช่วยลูกค้าได้ จงึได้ใช้ทีม
เดมิทีบ่รษิทัมอียู่ จดัตัง้และเป็นหน่วยงานขึน้มา เพื่อทีจ่ะสรา้งรายไดก้ลบัเขา้มาทีบ่รษิทั นี่คอื
อกีหนึ่งช่องทางธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิรายไดใ้หก้บับรษิทัไดอ้ย่างชดัเจน 

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บั
มอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ 

 
มติท่ีประชุม รบัทราบการลงทุนโดยเขา้ซื้อหุน้ในบรษิทั ทคีวิซ ีจ ากดั 
 
วำระท่ี 5  พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ  

ในวาระนี้ พธิกีร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มผีูถ้ือหุ้นท่านใดเสนอแนะความคดิเห็นเขา้มายงับรษิัทเพิม่เติม จงึขอเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะในทีป่ระชุม เสนอแนะความคดิเหน็ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั  ซึ่งในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้ 
ไดส้อบถามเพิม่เตมิดงันี้ 
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ค ำถำมท่ี 1 
คณุวิธวินท์ ม่ิงบรรเจิดสุข  ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า  

ขอใหบ้รษิทัเล่าใหฟั้งถงึภาวะการณ์แข่งขนัของอุตสาหกรรม เน่ืองจากตอนนี้มผีูใ้หบ้รกิารทาง
การเงนิรายใหญ่รุกเขา้มาท าตลาดประกนัภยัหลายบรษิทั TQM มแีผนการรบัมอือย่างไร 

นำงสำวสมพร อ ำไพสุทธิพงษ์  กรรมการบรหิารและประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) ชีแ้จงว่า  
การแข่งขนัของบรษิัทอื่น ๆ บรษิัทการเงนิรายใหญ่ที่รุกเขา้มาในตลาดของประกนั บรษิัทไม่
เคยมองว่าเป็นคู่แข่ง โดยนโยบายของท่านประธานชดัเจน ธุรกจิประกนัใหญ่มาก ประกนัภยั
ทัง้หมดประมาณ 9 แสนกว่าล้านบาท ประกนัวนิาศภยัประมาณ 2 แสนกว่าล้านบาท ประกนั
ชวีติประมาณ 7 แสนกว่าล้านบาท TQM เป็นอนัดบั 1 ของประกนัวนิาศภยั สดัส่วนของบรษิทั
อยู่ที่ 1.7 หมื่นล้าน ประมาณ 6 - 7 % เท่านัน้ ยังไม่ถึง 10 % แต่ละบริษัทพยายามจะหา
ช่องทางที่อยากจะเขา้ธุรกิจนี้ ที่เห็นในโฆษณา บรษิัทการเงนิหลาย ๆ บรษิัทก็เขา้มา แต่ละ
บรษิทัก็จะมจีุดเด่นของตวัเอง จะมลูีกคา้ทีเ่ป็น Target Group ชดัเจน ทุกบรษิทัจะจบั Target 
Group ของตวัเอง เช่นเดยีวกนักบั TQM ที่อยู่ในตลาดนี้กว่า 68 ปี บรษิัทก าลงัจะเขา้ปีที่ 70 
แล้วซึ่ง Target Group ของบรษิัทชดัเจน อตัราการต่ออายุของบรษิัทอยู่ที่ 70 – 80 % ทุกปี 
ขณะเดยีวกนับรษิัทก็ไม่เคยหยุดอยู่กบัที่ บรษิัทมแีผนที่จะเตบิโตไปขา้งหน้าขยายฐานธุรกิจ
เดิม พร้อมทัง้ธุรกิจที่บริษัทท าอยู่ตัว Organic Growth  บริษัท Grow ขึ้นทุกปี Inorganic 
Growth กเ็พิม่ช่องทางการขายใหม่และไปจบักลุ่มลูกคา้ประเภทอื่นทีไ่ม่ใชเ่ฉพาะรายยอ่ย ธุรกจิ
การเงนิรายใหญ่ทีเ่ขา้มาใหมอ่าจจะหมายถงึลูกคา้รายย่อยมากกว่า ซึง่ลูกคา้รายย่อยของ TQM 
ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 2 ล้านราย Customer list ประมาณ 3 ล้านราย ที่บริษัทยังขายไม่ทัน 
ธุรกจิประกนัไม่ใช่เป็นธุรกจิงา่ย ๆ ทีใ่ครหยบิยื่นขายกข็ายไดเ้ลย ธุรกจิประกนัเป็นธุรกจิทีต่อ้ง
ใช้เวลาอธบิายและต้องพูด เพราะฉะนัน้บรษิัทการเงนิที่เขา้มา ควรจะมนีักขายหรอืคนขายที่
เขา้ใจในตวัประกนันัน้ ช่วยอธบิายใหค้นไทยอกี 70 ล้านคนเขา้ใจว่าธุรกจิประกนั ซึ่งสามารถ
ท าประโยชน์อะไรให้กบัท่านไดบ้้าง ธุรกจิประกนัมปีระโยชน์อะไรในชวีติท่านบ้าง ทัง้ชวีติและ
ทรพัย์สนิ ในขณะที่ TQM มพีนักงานกว่า 4,000 คน ใน 4,000 คน ไม่สามารถจบัคน 70 ล้าน
คนได ้ไม่สามารถอธบิายให้คนทัง้ประเทศไทยเขา้ใจในเวลาแค่ 1 ปี หรอื 2 ปี ถ้ามเีพื่อนร่วม
ธุรกิจเข้ามา ทุกท่านคือเพื่อน, เป็น Partner, เป็นคู่ค้า เนื่ องจากมีการแลกเปลี่ยนกันอยู่
ตลอดเวลา มชี่วยกนัพูดใหป้ระชาชนทัง้หลาย, นักลงทุน, รายย่อย และลูกคา้ เขา้ใจใหเ้หน็ถงึ
ประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิของประกนั 

ดร.อญัชลิน พรรณนิภำ  ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่าเพิม่เตมิว่า  
ประกันภัยในประเทศไม่ได้เยอะมาก ประกันสุขภาพ ประกนัชวีติ ซึ่งวนันี้เป็นสิง่จ าเป็นแล้ว 
ตัง้แต่เริม่มกีารระบาดของโควดิ ไม่รูโ้ควดิเองจะกลายเป็นโรคระบาดอะไรเพิม่อกี เพราะฉะนัน้
ตวัเลขสถติขิองผูท้ี่ยงัไม่ไดท้ าประกนัภยัตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นประกนัชวีติ หรอืแมแ้ต่ประกนัภยั
ทรพัย์สนิ บ้านที่อยู่อาศยั บรษิัทมขีอ้มูลคนไทยทีย่งัไม่ได้เขา้ถงึประกนัในจ านวนที่เยอะมาก 
ฉะนัน้การซื้อประกนัภยักต็้องผ่านช่องทาง ช่องทางกม็มีากมาย ช่องทางการขายทีเ่ตบิโตมาก
ทีสุ่ดกค็อืช่องทางของโบรกเกอร์ TQM ตลอดเวลา 68 ปี ย่างเขา้ 69 ปี บรษิัทไม่ไดพ้ฒันาแค่
เรื่องของการขาย แต่สิ่งที่บริษัทมุ่งเน้นให้ความส าคญัมากๆ คือเรื่องการให้บรกิารและเป็น
รูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นสาขาที่ลูกค้าสามรถเข้าไปรบับรกิารทุกจงัหวดัของประเทศไทย, Call 
Center, พนักงานให้บริการของบริษัทกว่า 2,000 ท่าน ทัง้ก่อนและหลังการท าประกันภัย 
เพราะฉะนัน้ช่องทางการขายยิง่มมีากลูกคา้กจ็ะเขา้ถงึได ้และประชาชนกจ็ะสามารถมโีอกาสที่
จะเลอืกตวัแทน นายหน้าที่มคีวามรู้ ความสามารถที่จะช่วยเหลอืลูกค้า โดยเฉพาะในเวลาที่
เรยีกรอ้งค่าสนิไหมอย่างถูกตอ้งและเป็นธรรม 
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ค ำถำมท่ี 2 
คณุวิธวินท์ ม่ิงบรรเจิดสุข  ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า มีข่าวในหนังสือพิมพ์ ว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

TQM (บ.พรีเมียมพลัส ถือหุ้นโดย บ.อีเทอนอลโกรท คอร์เปอเรชัน่) เข้าถือหุ้น The One 
Insurance ไม่ ท ร าบ ว่ า เป็ น ค ว าม จ ริ งห รือ ไม่  https://www.prachachat.net/breaking-
news/news-812325 
1. เกรงว่าจะกระทบภาพลกัษณ์ของบรษิัท ทัง้กับผู้บรโิภค และ ในแง่ของการเป็นตวักลาง

นายหน้าใหก้บัทุกโบรกเกอร์ 
2. ผูบ้รโิภคเขา้ใจว่า The One เป็นของ TQM จะกระทบความเชื่อมัน่ของภาพลกัษณ์บรษิัท

จนมผีลกบักระทบกบัธุรกิจหรอืไม่ ผู้บรหิารประเมนิผลกระทบเรื่องนี้อย่างไรและเหน็ควร
ตอ้งแกไ้ขหรอืไม่อย่างไร 

นำงสำวสมพร อ ำไพสุทธิพงษ์  กรรมการบรหิารและประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) ชีแ้จงว่า  
TQM เป็น Partner เป็นพนัธมติรกบับรษิัทประกนัทัง้หมด 40 กว่าบรษิัทในประเทศไทย ทุก
บรษิทัประกนัเป็นเพื่อนกบั TQM รวมทัง้บรษิทั สนิมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ทีป่ระกาศ
ไปก่อนหน้านี้ เช่นเดยีวกบั The One ที่ TQM มกีารส่งงานประกนัภยั ส่วนการลงทุนใน The 
One เป็นการลงทุนส่วนของครอบครวั ไม่ใช่ TQM ซึ่งปัจจุบนั TQM ถอืหุน้ในบรษิัท กรุงเทพ
ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (0.47%) และบรษิัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (0.30%) 
ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) การด าเนินธุรกิจของ TQM ไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ The One โดยสามารถดูจากงบการเงินตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิทีม่หีมายเหตุระบุไว ้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจร่วมเป็นเจา้ของบรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) อกีทัง้ยงัสละเวลามาร่วมการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ในวนันี้ และในครัง้ต่อไปบรษิทัหวงัว่าจะไดร้บั
ความร่วมมอืจากผูถ้อืหุน้เป็นอย่างดเีช่นเคย   
 
ปิดการประชุม 14.40 น. 
 
 
 

ลงชื่อ .............................................. ประธานในทีป่ระชมุ 
           (นายอญัชลนิ พรรณนิภา) 
              
 
 

ลงชื่อ ............................................... เลขานุการบรษิทั 
        (นางสาวสุพชิญา เทพพทิกัษ์) 

                
 


