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ประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) วนัพธุที ่28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

ณ บรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 



 วาระที่ 8   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

วาระที่ 4   พจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิปันผล 

วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 

วาระที่ 2   พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

 วาระที่ 3    พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  
 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

วาระที่ 5   พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วาระที่ 6   พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ าปี 2564 

วาระที่ 7   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 



 บรษัิทค านึงความส าคญัของผูถื้อหุน้ และเพื่อเป็นการส่งเสรมิการดแูลก ากบักิจการที่ดีเก่ียวกบั
การดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรมและเทา่เทียม บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระ
การประชมุ และช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัท ตลอดจนการส่งค าถามล่วงหนา้ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่บรษัิทไดก้ าหนดไว ้ตัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563 
โดยไดป้ระกาศและเผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ
เว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งเมื่อถึงก าหนดการปิดรบั ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการ
ประชุม และช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บรษัิท ตลอดจนการสง่ค าถามลว่งหนา้ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เขา้มา
ภายในวนัดงักลา่ว 

 

 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการ
อิสระ เป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ ซึ่งขอ้มลูกรรมการอิสระปรากฎตามหนงัสือบอกกล่าว
นดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 หนา้ 35-37 
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ดร.อัญชลิน พรรณนิภา 
ประธานกรรมการ /  

ประธานกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 

นายมารุต สิมะเสถยีร 
กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ /   
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  

กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการก ากับดูแลกจิการและบรรษัทภบิาล 
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นายชนิภทัร วสุิทธิแพทย ์
กรรมการอิสระ /  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการก ากับดูแลกจิการและบรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการบริษัท 



นางสาวสุวภา เจริญยิง่ 
กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการก ากับดูแล
กจิการและบรรษัทภบิาล 

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ ์
กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการก ากับดูแลกจิการและบรรษัทภบิาล 
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นายธนา เธียรอัจฉริยะ
กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท (ต่อ) 



นางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ ์
กรรมการ /  

กรรมการบริหาร/  
ประธานบริหารบัญชีการเงนิ 
และนักลงทนุส าพันธ ์(CFO) 

นายอ าพน อ้นเอีย่ม 
กรรมการ /  

กรรมการบริหาร /  
ประธานบริหารปฏบิัตกิาร 

(COO) 

นางสาวรัตนา พรรณนิภา 
กรรมการ /  

กรรมการบริหาร /  
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / ประธานบริหาร

ความเสี่ยง (CRO) 
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คณะกรรมการบริษัท (ต่อ) 

ดร.นภสันันท ์พรรณนิภา 
กรรมการ /  

ประธานกรรมการบริหาร /   
กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน / ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหาร (CEO) 



คณะผู้บริหารบริษัท 

 นางอัมราภรณ ์ไวยาวัจมัย 
ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญช ี
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นางสาวกาญจนี กุลสุรกจิ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเงนิ 



 
 
  ผู้สอบบัญชี 

 

 

  ทีป่รึกษากฎหมาย 

ผู้สอบบัญชี และ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 
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 บริษัทมอบหมายให ้บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระท าหนา้ที่ตรวจสอบการลงทะเบียน 
รวบรวม และตรวจนบัผลการลงคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 

 ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุโดยผ่านเว็บลิงค ์(Weblink) ท่ีบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั จดัส่งให ้ตาม E-mail ท่ี
ท่านผูถื้อหุน้หรอืทา่นผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งทะเบียนไวก้บับรษัิท 
 

 การประชมุจะด าเนินเรยีงตามวาระที่แจง้ไว ้ตามหนงัสือเชิญประชมุ และจะชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุในแตล่ะวาระ 
 

 การแสดงความคิดเหน็ สามารถท าได ้2 ช่องทาง 
1. กดปุ่ ม “Participants” จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม “Raise Hand” จะมีสญัลกัษณรู์ปมือปรากฎขา้งช่ือของผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม และทางเจา้หนา้ที่จะเปิดไมโครโฟนใหก้ับผูถื้อหุน้เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น เมื่อสอบถามเสรจ็เรยีบรอ้ยใหก้ดปุ่ ม “Lower Hand” เพ่ือเป็นการเอามือลง 
 

2. พิมพข์อ้ความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) โดยกดที่ปุ่ ม “Chat” ใหพิ้มพข์อ้ความ และเมื่อพิมพเ์สรจ็ใหก้ด 
Enter เพ่ือสง่ขอ้ความ และจากนัน้จะมีเจา้หนา้ท่ีอา่นค าถามของผูถื้อหุน้ 
 

หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกบับริษัทที่ไม่ไดอ้ยู่ในวาระ เจา้หนา้ที่จะขออ่านขอ้ซกัถาม
และขอ้คิดเห็นนัน้ในวาระอื่นๆ ซึง่จะเป็นช่วงทา้ยของการประชมุ 

ข้ันตอนการประชุม และการแสดงความคดิเห็น 
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การนับคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม  
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 วิธีการลงคะแนนเป็นระบบ E-Voting นบัคะแนนดว้ยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ เป็น 1 เสียง  (1 Share : 1 Vote) 
 

 ผูถื้อหุน้จะมีเวลาออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 60 วินาที  
 

 ผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงลงคะแนน "เห็นดว้ย" "ไมเ่ห็นดว้ย" หรอื "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระ  
 

 การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงลงคะแนน "ไมเ่หน็ดว้ย" และ/หรอื "งดออกเสียง" เท่านัน้ จากนัน้จะ
น าคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็น
ดว้ยในวาระนัน้ ๆ  
 

 กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ 
 

 เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิน้ ระบบจะแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม หากการนับ
คะแนนจากที่ประชมุเสรจ็สิน้แลว้ ระบบจะท าการปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ  
 

 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ จะพิจารณาลงมติแต่งตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ครัง้ละ 1 ท่าน ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

 จ านวนผูถื้อหุน้และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไมเ่ท่ากนั เน่ืองดว้ยอาจมีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบางท่านเขา้มา
เพ่ิมเติม หรอืออกจากท่ีประชมุ 



วธีิการลงคะแนน 
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 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หากมีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ใน
ระหว่างการเปิดโอกาสใหล้งคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ ใหผู้ถื้อหุน้ย่อหนา้จอการประชมุลง และไป
ท่ีปุ่ ม E-Voting เพ่ือกดปุ่ มลงคะแนนเสียงในสว่นท่ี “ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสียง”  
 

 เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครัง้นึงว่า ยืนยนัการลงคะแนน
หรอืไม่ ใหก้ด "ตกลง" เพ่ือเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 
 

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เหน็ด้วย” โดยอตัโนมตัิ 
 
 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุ และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อ

หุน้นัน้บริษัทไดน้  าคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนัน้ๆ ของผูถื้อหุน้ท่ี “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” 
หรอื “งดออกเสียง” บนัทกึในระบบเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 



 

วาระที่ 1 
พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น  

คร้ังที่ 1/2563  
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วาระที่ 2 
พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 

ในรอบปี 2563  
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14 



15 
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วาระที่ 3 
พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัที ่ 

      31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี  
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                       ตารางแสดงงบการเงนิ ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

     รายการ 
งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 
สนิทรพัยร์วม    4,953.9 
หน้ีสนิรวม        2,554.3 
รายไดร้วม        3,136.1 
ก าไรสทุธ ิ        702.0 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 2.34 

วาระที ่3 (ต่อ) 
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วาระที ่3 (ต่อ) 
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วาระที่ 4 

พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรประจ าปี 2563  

และการจ่ายเงินปันผล  
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ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล 2563 (ปีทีเ่สนอ) 2562 2561 

ก าไรสทุธ ิงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 625,669,423 542,544,004 423,182,780 

จ านวนหุน้สามัญ (หุน้) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 

รวมเงนิปนัผลจา่ยตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 2.15 1.75 1.71 

เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 1.00 0.65 0.45 

วนัทีจ่า่ยเงนิปันผล 8 กันยายน 2563 12 กันยายน 2562 4 พฤษภาคม 2561 

เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) - - 0.51 

วนัทีจ่า่ยเงนิปันผล - - 30 สงิหาคม 2561 

เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) - - 0.45 

วนัทีจ่า่ยเงนิปันผล - - 21 พฤศจกิายน 2561 

เงนิปันผลจากผลการด าเนนิงานและก าไรสะสมปี 2563 (บาท/หุน้) 1.15 1.10 0.30 

วนัทีจ่า่ยเงนิปันผล 14 พฤษภาคม 2564 14 พฤษภาคม 2563 10 พฤษภาคม 2562 

รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยท ัง้ส ิน้ (บาท) 645,000,000 525,000,000 407,250,000 

อตัราสว่นการจา่ยเงนิปนัผลเทยีบกบัก าไรสทุธ ิ(%) 103.09 96.77 96.24 

วาระที ่4 (ต่อ) 
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วาระที่ 5 

พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทน 

   กรรมการที่ออกตามวาระ  
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ดร.อญัชลิน พรรณนิภา 

ประธานกรรมการ /  
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / 

ประธานบรษิทั 

วาระที ่5 (ต่อ) 

23 

นายมารตุ สิมะเสถียร 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 

นายอ าพน อ้นเอ่ียม 

กรรมการ /  
กรรมการบรหิาร /  

ประธานบรหิารปฏบิตักิาร (COO) 



อาย ุ 59  

สญัชาติ ไทย 

ต าแหน่งปัจจบุนั:  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธานบรษิทั 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้:     กรรมการ  

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร:    14 กรกฎาคม 2554  จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ:   10 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั: 3.67 % 

คณุวติุทางการศึกษา: 1. ปรญิญาเอก ศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

  2. ปรญิญาเอก รฐัประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 

  3. ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑตินกับรหิาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  4. ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
หลกัสตูรการอบรม:  

1. 2morrow Scaler ปี 2020 Stock2morrow 

2. หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที ่7/2019 (IOD) 

3. Modern Manager Program (MMP 66) ปี2562 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

4.หลกัสตูร Everest Business Camp ปี2562 มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

5.หลกัสตูรบรหิารระดบัสงู สถานบนัวทิยาการตลาดทุน(วตท.) รุ่น 26   ปี 2561 

6.หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที ่58 ปี 2558 

7.หลกัสตูร การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุ่นที ่18 (ปปร.18) ปี 2557 

8.หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.)  รุ่นที ่3 ปี 2556 

9. หลกัสตูร ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY (ABC) รุ่นที1่ ปี 2556 

10.หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมัน่คงขัน้สงู (สวปอ.มส.)รุ่นที ่3 ปี 2555 

11. การบรหิารความเสีย่งส าหรบัผูบ้รหิารรุ่นที ่9 ปี 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

12. หลกัสตูร Director Certification Program Class 146 ปี 2554 

13. หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 8 ปี 2553 

14. หลกัสตูร Role of the Chairman Program  รุ่น 23  ปี 2553 

15. การเป็นนกัวเิคราะหท์างธุรกจิและเศรษฐกจิ รุ่น 17 ปี 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ดร.อญัชลิน พรรณนิภา 

ประธานกรรมการ /  
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / 

ประธานบรษิทั 

วาระที ่5 (ต่อ) 

24 



25 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย: 

• ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น/กจิการอื่นทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน: 

• 2540 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / ประธานบรษิทั บรษิทั ทคีวิเอม็   อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

• 2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / ประธานบรษิทั  บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

• 2563 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บรษิทั ทโีอ 2020 จ ากดั 

• 2549 – ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั อเีทอนอล โกรท  คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

• 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั ทคีวิเอม็. เพลส จ ากดั 

• 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั เดอะ เพอรเ์ฟค กรุ๊ป อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

• 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั บวิตีแ้ลบ็ อนิโนเวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

• 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ  บรษิทั ดาราเดลี ่ชอ้ปป้ิง จ ากดั 

• 2550 – 2562 ประธานบรษิทัประธานกรรมการ บรษิทั แคสแมท จ ากดั 

• 2550 – 2561 กรรมการ  บรษิทั แคสแมท จ ากดั 

กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิบรษิทั: 

• ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

ประวติัการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี: ไม่ม ี     

การเข้ารว่มประชุมประจ าปี 2563: การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 / 6 ครัง้, 

  การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 / 4 ครัง้ 
 

ดร.อญัชลิน พรรณนิภา 

ประธานกรรมการ /  
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / 

ประธานบรษิทั 

วาระที ่5 (ต่อ) 

25 



อาย ุ 72 
สญัชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้:  กรรมการอสิระ  
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร:  22 กุมภาพนัธ ์2561 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 3 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั:       0.07% 
คณุวติุทางการศึกษา: 1. ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  2. ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
หลกัสตูรการอบรม: 
1. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่38 (2020) จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
2. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
3. หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ) พ.ศ. 2545 จดัโดยวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (2545) 
4. การก ากบัดแูลกจิการส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิและองคก์รมหาชน รุ่นที่11 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย: 
• ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง 

การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น/กจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน: 
• 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ   บรษิทั ไทยเนชัน่แนล โปรดคัท ์จ ากดั 
• 2546 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บรษิทั เอน็ แอล ดเีวลลอปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 
• 2532 – ปัจจุบนั กรรมการ   บรษิทั เอม็.พ.ีเอส.โฮลดิง้ จ ากดั 

กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิบรษิทั: 
• ไมม่ ี

 
ประวติัการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี: ไมม่ ี
 
การเข้าร่วมประชมุประจ าปี 2563: การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 / 6 ครัง้,   
  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้ 
  การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 / 4 ครัง้ 
  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 4 / 4 ครัง้ 
  การประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 1 / 1 ครัง้ 
  การประชุมกรรมการทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิาร 1 / 1 ครัง้ 

นายมารตุ สิมะเสถียร 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการและ

บรรษทัภบิาล 

วาระที ่5 (ต่อ) 
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อาย ุ 60   

สญัชาติ ไทย 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้: กรรมการ              

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร: 22 กนัยายน 2560   

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 4 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั: 0.04% 

คณุวฒิุทางการศึกษา / หลกัสตูรการอบรม:                  การเข้าร่วมประชมุประจ าปี 2563:การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6 / 6 ครัง้  

1. หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่254  ปี 2561                                การประชุมคณะกรรมการบรหิาร  12 / 12 ครัง้ 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย: 

• ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง 

การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น/กจิการอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน: 

• 2560 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารปฏบิตักิาร (COO)  บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

• 2545 – ปัจจุบนั รองประธานบรหิารสายงานอาคารสถานที ่  บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

• 2545 – ปัจจุบนั รองประธานบรหิารสายงานกจิการศนูยป์ระสานงาน บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

• 2560 – ปัจจุบนั ประธานบรหิารปฏบิตักิาร (COO)  บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

• 2551 – ปัจจุบนั รองประธานบรหิารสายงานอาคารสถานที ่  บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

• 2551 – ปัจจุบนั รองประธานบรหิารสายงานกจิการศนูยป์ระสานงาน บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

• 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ   บรษิทั แคสแมท จ ากดั 

• 2545 – 2562 รองประธานบรหิารสายงานทรพัยากรบุคคล  บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

• 2545 – 2562 รองประธานบรหิารสายงานทรพัยากรบุคคล  บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จ ากดั 

• 2560 – 2562 ประธานบรหิารปฏบิตักิาร (COO)  บรษิทั แคสแมท จ ากดั 

• 2550 – 2562 รองประธานบรหิารสายงานอาคารสถานที ่  บรษิทั แคสแมท จ ากดั 

• 2550 – 2562 รองประธานบรหิารสายงาน ทรพัยกรบุคคล  บรษิทั แคสแมท จ ากดั 

• 2560 –  2561 กรรมการผูจ้ดัการ   บรษิทั ดาราเดลี ่จ ากดั 

กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิบรษิทั: 

• ไมม่ ี

 

นายอ าพน อ้นเอ่ียม 

กรรมการ /  
กรรมการบรหิาร /  

ประธานบรหิารปฏบิตักิาร (COO) 

วาระที ่5 (ต่อ) 

27 



 

วาระที่ 6 

พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ าปี 2564
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ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรการ 

คา่ตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ 
เบีย้ประชุม / คร ัง้ (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 

คณะกรรมการบรษิทั (BOD) 

- ประธานกรรมการ 50,000 50,000 

- กรรมการ 30,000 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (RISK) 

- ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 30,000 30,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (NRC) 

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 30,000 30,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล (CG) 1/ 

- ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษัทภบิาล - 30,000 

- กรรมการ - 20,000 

คณะกรรมการบรหิาร (EC) 

- ประธานกรรมการบรหิาร - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

- กรรมการ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: 1/คณะกรรมการก ากบัดลูกิจการและบรรษัทภิบาลไดร้บัการแตง่ตัง้จากมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 5/2563  
                    ที่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 

วาระที ่6 (ต่อ) 
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ค่าตอบแทนอืน่ๆ ปี 2563 ปี 2564 

คณะกรรมการ
บรษัิท 
(BOD) 

 „ ประกนัสขุภาพคา่เบีย้ประกนัวงเงินไม่
เกิน 70,000 บาท หรอืคา่
รกัษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 
บาท 

 
 „ ประกนัภยัความรบัผิดของกรรมการ 
(Directors and Officers Liability 
Insurance) โดยบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบ
ค่าใชจ้่าย  

„ ประกนัสขุภาพคา่เบีย้ประกนัวงเงินไม่
เกิน 70,000 บาท หรอืคา่
รกัษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 
บาท 

 
„ ประกนัภยัความรบัผิดของกรรมการ 
(Directors and Officers Liability 
Insurance) โดยบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบ
ค่าใชจ้่าย 

วาระที ่6 (ต่อ) 
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ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรการ ค่าตอบแทนอืน่ๆ 



 

วาระที่ 7 
พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ 

ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564   
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รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพเีอม็จ ีภมิูไชย สอบบัญชี จ ากัด 

ล าดับ รายชือ่ผู้สอบบัญช ี
เลขทีผู้่สอบบัญช ี

รับอนุญาต 
จ านวนปีทีส่อบบัญช ี

ให้บริษัท 

1 คณุโชคชยั งามวฒิุกลุ 9728 ไม่มี 

2 คณุอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล 6105 ไม่มี 

3 คณุบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจรญิ 7900 ไม่มี 

และ/หรอื 

และ/หรอื 

วาระที ่7 (ต่อ) 
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ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทยีบ ระหว่างปี 2563 – 2564 

 

  

หมายเหต ุ: *คา่สอบบญัชีปี 2563 ขา้งตน้ไม่รวมคา่บริการอ่ืน (Non Audit fee) ซึ่งเป็นคา่บริการตรวจสอบการควบคมุทั่วไปของระบบสารสนเทศ คา่บริการ
จดัเตรียมขอ้มลูเอกสารและคา่ใชจ้า่ยเรียกเก็บอ่ืน ๆ ของผูส้อบบญัชีจ านวน 100,570 บาท (หนึ่งแสนหา้รอ้ยเจ็ดสิบบาท) 
 

ผูส้อบบญัชีดงักลา่วไมมี่ความสมัพนัธห์รอืมีสว่นไดส้ว่นเสียกบับรษัิทและบรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

รายการ ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 
อัตราค่าตอบแทน 
เมื่อเทยีบกับปีก่อน 

(เพิม่/(ลด)) 

บรษัิทผูส้อบบญัชี บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จ ากดั บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จ านวนเงิน 
(บาท) 

% 

ค่าสอบบญัชี (บาท) 
•บรษัิท 1,050,000 1,050,000  0.00  0.00% 

• บรษัิทย่อย 3,670,000 4,800,000  (1,130,000) - 23.54% 

รวม 4,720,000 5,850,000  (1,130,000) - 19.32% 

ค่าบรกิารอ่ืน* ตามท่ีจ่ายจรงิ 100,570   

วาระที ่7 (ต่อ) 
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วาระที่ 8 
 

พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี   
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บริษทัขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
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