
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
บรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) “TQM” 

 
วนัพธุที ่29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ บรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 



          วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัิจัดสรรก าไรประจ าปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผล 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่25 เมษายน 2562 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

  วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2563 

วาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ปี 2563 
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ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา 
ประธานกรรมการ /  

ประธานกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ดร.นภสันันท์ พรรณนิภา 
กรรมการ /  

ประธานกรรมการบริหาร /   
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร (CEO) 
 

นายมารุต สิมะเสถยีร 
กรรมการอสิระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ /   
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  

กรรมการบริหารความเส่ียง 
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นายชินภทัร วสุิทธิแพทย์ 
กรรมการอสิระ /  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเส่ียง /  

กรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัท (ต่อ) 

นางสาวสุวภา  เจริญยิง่ 
กรรมการ 
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ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ 
กรรมการอสิระ /  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ 

 



นางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ์ 
กรรมการ /  

กรรมการบริหาร/  
ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) 

 

นายอ าพน อ้นเอีย่ม 
กรรมการ /  

กรรมการบริหาร /  
ประธานบริหารปฏบิัติการ (COO) 

 

คณะกรรมการบริษัท (ต่อ) 
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นางสาวรัตนา พรรณนิภา 
กรรมการ /  

กรรมการบริหาร /  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

ประธานบริหารความเส่ียง (CRO) 
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VDO PRESENTATION  
 

วิธีการลงคะแนนและนับเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 1 
 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 
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วาระที่ 2 
 

พจิารณารับทราบผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี2562 
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11 
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วาระที่ 3 
 

พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2562 
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                       ตารางแสดงงบการเงนิ ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
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วาระที ่3 (ต่อ) 

รายการ 
งบการเงินรวม 

31-ธ.ค.-62 
สินทรพัยร์วม    4,256.96  
หน้ีสินรวม        1,906.70 
รายได้รวม        2,783.83  
ก าไรสทุธิ         507.23 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.69  



 

วาระที่ 4 
 

พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรประจ าปี 2562 
และการจ่ายเงินปันผล 
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วาระที่ 5 
 

พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทน 

   กรรมการที่ออกตามวาระ  

  

  

16 



อายุ 61  
สญัชาต ิ ไทย 

คุณวุฒิทางการศึกษา 1. ปริญญาเอก สาขา Psychology  Management , Alliant International University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
       2. ปริญญาโท สาขา School Administration, Mississippi state University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
       3. ปริญญาตรี สาขา Business Administration, Mississippi University for Women ประเทศสหรัฐอเมริกา  

หลกัสูตรการอบรม 

           1. หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี 261  ปี 2561 

           2. หลกัสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม รุ่นท่ี 1 (BRAIN) สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

          3. หลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นท่ี 6 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั(คปภ.) 

           4. หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วพน.) รุ่นท่ี 5 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

           5. หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 8 

           6. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.19) 2549 

           7. โครงการพฒันาสมัพนัธ์ระดบัผูบ้ริการ รุ่นท่ี 3 (พสบ.3) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั 8 / 8 คร้ัง 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 6 คร้ัง 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 5 / 5 ครัง้ 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทัฯ(รอ้ยละ)     120,000 หุน้ (0.04%) 
ออกจากเป็นกรรมการตามวาระ        พ.ศ. 2563 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้  กรรมการอสิระ 

17 

วาระที ่5 (ต่อ) 

ดร.รชันีพร พคุยาภรณ์ 

กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 
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การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนๆ  กรรมการ / ส านกัสง่เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ 

   อธกิารบด ี/ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

   กรรมการ / บรษิทั บา้นไอท ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 

   กรรมการ / บรษิทั บา้นเจา้ส าราญ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 

   กรรมการ / บรษิทั เอสพยี ูกรนี พาวเวอร ์จ ากดั 

   กรรมการ / บรษิทั เอสพยี ูโซล่า เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

   กรรมการ / บรษิทั นวตักรรมสมองกลฝังตวัศรปีทุม จ ากดั 

   กรรมการ / บรษิทั เอสพทีโีฮลดิง้ จ ากดั 

   กรรมการ  / บรษิทั เอสพยี ูดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

   กรรมการ  / บรษิทั เอสพที ีพารค์ จ ากดั 

   กรรมการ  / บรษิทั เอสพที ีแลนด ์จ ากดั 

   กรรมการ  / หา้งหุน้สว่นจ ากดั พรสขุสนัต ์คลนีน่ิง 

   กรรมการ / บรษิทั เอสพยีนิูเสอรซ์ จ ากดั 

   กรรมการ / บรษิทั เอม็.พ.ีเอด็ดเูคชัน่ จ ากดั 

   กรรมการ / บรษิทั ไทยอโยธยาบรหิารธรุกจิ จ ากดั 

   กรรมการ / บรษิทั เอส.เอม็.พ.ี 1996 จ ากดั 

   กรรมการ / บรษิทั อุบลชาต ิจ ากดั 

   กรรมการ / บรษิทั วนั พลสั วนั ดไีซน์ จ ากดั 

   กรรมการ / บรษิทั เอม็.พ.ีทาวน์ จ ากดั 

   กรรมการ / บรษิทั ศรปีทุมการศกึษา จ ากดั 

   กรรมการ / บรษิทั ไทยสรุยิะการเคหะและเกษตรกรรม จ ากดั 
 

วาระที ่5 (ต่อ) 

ดร.รชันีพร พคุยาภรณ์ 

กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 
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วาระที ่5 (ต่อ) 
อายุ 52 
สญัชาต ิ ไทย 

คุณวุฒิทางการศึกษา  1. ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต (กฎหมายภาษี) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

           2. ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

หลกัสตูรการอบรม  
 1. ประกาศนียบตัรบณัฑติทางกฎหมายธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 2. หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่162  ปี 2555 
 3. หลกัสตูร Director Diploma Examination รุน่36 ปี 2556 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 คณะกรรมการบริษทั 8 / 8 คร้ัง 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 7 คร้ัง 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 4 / 5 คร้ัง 

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3 / 4 คร ัง้ 

สดัสว่นการถอืหุน้บรษิทัฯ (ร้อยละ)         - 

ออกจากเป็นกรรมการตามวาระ            พ.ศ. 2563 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง               กรรมการอิสระ 

19 

นายชินภทัร วิสทุธิแพทย ์

กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน / กรรมาร
บริหารความเส่ียง / กรรมการ

ตรวจสอบ 



การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน        

 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ / บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 

(มหาชน) 

 กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ / บรษิทั อาบาเทก (เอเชยี) 

จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ / บริษทั เฌอร่า จ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนๆ 

 กรรมการ และ ผูถ้อืหุน้ / บรษิทั ชอ็กโกทอส จ ากดั 

 กรรมการ และ ผูถ้อืหุน้ / บรษิทั ทุนทศกณัฐ ์จ ากดั 

 กรรมการ และ ผูถ้อืหุน้ / บรษิทั โอโอวนัแบรนดด์ิง้ จ ากดั 

 กรรมการ / บรษิทั เวลลอว ์จ ากดั 

 กรรมการ และ ผูถ้อืหุน้  / บรษิทั เคเอชเคพ ีจ ากดั 

 กรรมการ / บรษิทัส านกังานทีป่รกึษาภาษ ีเอสซแีอล จ ากดั 

 กรรมการ และ ผูถ้อืหุน้ / บรษิทั วนัลอว ์ออฟฟิศ จ ากดั 

 กรรมการ และ ผูถ้อืหุน้ / บรษิทั วนัลอร ์คลบั จ ากดั 

วาระที ่5 (ต่อ) 

นายชินภทัร วิสทุธิแพทย ์

กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน / กรรมาร
บริหารความเส่ียง / กรรมการ

ตรวจสอบ 
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อายุ 57   

สัญชาติ ไทย 

คุณวุฒิทางการศึกษา 1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการตลาดมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

       2. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคารมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั  

หลกัสูตรการอบรม 

1.    หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน) รุ่นที ่13 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
2.    หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที ่7/2019 (IOD) 
3.    หลกัสตูร Strategic Board Master Class รุ่นที ่2 สถาบนั IOD ปี 2560 
4.    หลกัสตูร Boardroom Success through Financing and Investment   สถาบนั IOD ปี 2559 
5.    หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สถาบนั IOD ปี 2557 
6.    หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program รุ่นที ่5 สถาบนั IOD   ปี 2557 
7.    หลกัสตูร Audit Committee Program สถาบนั IOD ปี 2554 
8.    หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที ่6 สถาบนั IOD ปี 2554 
9.    Finance For Non-Finance Director รุ่นที ่1 (FND 1/2001) สถาบนั IOD ปี 2546 
10.   ลกัสตูร Director Certificate Program รุ่นที ่1 ปี 2543 
11.   Executive Development Program (EDP) รุ่นที ่2 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (TLCA) ปี 2552 
12.   หลกัสตูรบรหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 1  ปี 2548 
13.   Families in Business from generation to Generation Harvard Business School, USA ปี 2547 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ         2 ปี 
การเข้ารว่มประชุม                             คณะกรรมการบรษิทั 8 / 8  ครัง้ 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทัฯ (รอ้ยละ)        1,140,000 หุน้ (0.38%) 
ออกจากเป็นกรรมการตามวาระ            พ.ศ. 2563  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้               กรรมการ 

วาระที ่5 (ต่อ) 

นางสาวสวุภา  เจริญย่ิง 
กรรมการ 

21 
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วาระที ่5 (ต่อ) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน        

 กรรมการอิสระ / บริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   

 กรรมการอสิระ / บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอร ์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
  

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนๆ 

 อุปนายก / สมาคมนกัวางแผนการเงนิไทย   

 กรรมการ / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   

นางสาวสวุภา  เจริญย่ิง 
กรรมการ 

22 



 

วาระที่ 6 
 

พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ  
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วาระที ่6 (ต่อ) 
ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ 

เบี้ยประชุม / ครัง้ (บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

คณะกรรมการบริษทั (BOD) 
- ประธานกรรมการบรษิทั 50,000 50,000 50,000 

- กรรมการ 30,000 30,000 30,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (RISK) 
- ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 30,000 30,000 30,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (NRC) 

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 30,000 30,000 30,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการบริหาร (EC) 
- ประธานกรรมการบรหิาร - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- - ไม่มี - 

- กรรมการ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- - ไม่มี - 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

คณะกรรมการบรษิทั (BOD) 
(ยกเวน้นายมารุต สมิะเสถยีร)* 

 - 
ประกนัสขุภาพ 

บมจ.วริยิะประกนัภยั 
โครงการอุ่นใจรกัษ์ 

ประกนัสขุภาพ 
ค่าเบีย้ประกนัวงเงนิ 
ไม่เกนิ 70,000 บาท 

นายมารุต สมิะเสถยีร* - 
ค่ารกัษาพยาบาล 
วงเงนิ 70,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิ  
ไม่เกนิ 70,000 บาท 

ตาราง
เปรียบเทียบ
ค่าตอบแทน
กรรมการ 
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วาระที่ 7 
 

พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563  
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รายช่ือผู้สอบบัญชีจากบริษทัส านักงาน อวีาย จ ากดั  
 

26 

วาระที ่7 (ต่อ) 

รายช่ือผูส้อบบญัชี 
เลขท่ีผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาต 
จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้

บริษทัฯ 
  

นางสาวรสพร เดชอาคม 5659 3 ปี และ/หรอื 

นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล 3516 ไมม่ ี และ/หรอื 

นางสาวกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ 4496 ไมม่ ี และ/หรอื 

นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ 4521 ไมม่ ี และ/หรอื 

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ 3972 ไมม่ ี และ/หรอื 

นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ 5872 ไมม่ ี   



ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทยีบ ระหว่างปี 2562 – 2563 
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วาระที ่7 (ต่อ) 

รายการ ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 
อตัราค่าตอบแทน 
เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

(เพิม่/(ลด)) 

บริษทัผูส้อบบญัชี 
บริษทั ส านักงาน อีวาย 

จ ากดั 
บริษทั ส านักงาน อีวาย 

จ ากดั จ านวนเงิน (บาท) 
% 

คา่สอบบญัช ี(บาท) 
- บรษิทัฯ 1,050,000  1,050,000  0.00  0.00% 

- บรษิทัยอ่ย    4,800,000 1/ 4,500,000  300,000 6.67% 

รวม 5,850,000 5,550,000      

หมายเหตุ : 1/ คา่สอบบญัชเีพิม่ขึน้เน่ืองจากเพิม่บรษิทั ทเีจเอน็ อนิชวัรร์นัสโ์บรกเกอร ์จ ากดั ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้ตามปรมิาณงาน
ตรวจสอบทีเ่พิม่ขึน้ 



 

วาระที่ 8 
 

   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  
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Q&A Q&A 
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บริษัทขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น 
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การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
บรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) “TQM” 

 
วนัพธุที ่29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ บรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 


