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รายงานการประชมุผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) หรอื TQM 

 
วนัประชมุ : วนัพธุ ที ่28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
สถานทีป่ระชมุ : ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ณ หอ้งซื่อสตัย ์ชัน้ 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ประธานในทีป่ระชมุ : ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา    ประธานกรรมการ 
เลขานุการในทีป่ระชมุ : นางสาวสพุชิญา เทพพทิกัษ์ เลขานุการบรษิทั 
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ : ก่อนเปิดการประชุม 

รายละเอียด จ านวนผูถ้ือหุ้น (ราย) จ านวนหุ้น (เสียง) 

จ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 6,264 300,000,000 
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมดว้ยตนเอง 19 24,981,826 
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมโดยการมอบฉนัทะ 466 227,058,107 
รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ 485 252,039,933 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมคดิเป็นอตัราร้อยละ 84.0133 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ออกจ าหน่ายและช าระเต็ม
มลูค่าแลว้ทัง้หมด 300,000,000 ลา้นหุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

เปิดประชมุเวลา 14:00 น. 

ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ นายสมัฤทธิ ์รงควลิติ ผูท้ าหน้าทีพ่ธิกีรในการประชุม ไดก้ล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้และ
แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 บรษิทัมคีวามตระหนกัและห่วงใยในสขุภาพ
ของทุกท่าน คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตอินุมตัใิหจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ของบรษิทั ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-
AGM) เพยีงรูปแบบเดยีวเท่านัน้ การประชุมนี้เป็นการจดัประชุมผ่านสอือเิลิกทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัของการประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 และตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ในวนัพุธที ่28 
เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัที ่10 มนีาคม 
2564 หรอื Record Date และไดส้ง่หนงัสอืเชญิประชุมใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านแลว้ ซึง่การประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-
AGM) ในครัง้นี้ เป็นกจิกรรมหนึ่งทีบ่รษิทัร่วมรณรงคก์ารลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก ตามโครงการ Care The Bear ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบรษิทัพรอ้มเป็นสว่นหนึ่งในการร่วมสรา้งพฤตกิรรมลดโลกรอ้น ใหเ้กดิเป็นค่านิยมของสงัคมไทย
ต่อไป ต่อจากนัน้ พธิกีรไดแ้จง้วาระการประชุม ตามหนงัสอืเชญิประชุมดงันี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 
วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัช ี
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิปันผล 
วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ าปี 2564 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 2564 
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วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ 

พธิกีรกล่าวต่อที่ประชุมว่า บรษิัทค านึงถึงความส าคญัของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลก ากบักิจการที่ดี
เกีย่วกบัการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีม บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่
มคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตลอดจนการสง่ค าถามล่วงหน้า ส าหรบัการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว ้ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563 โดยได้
ประกาศและเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเสนอผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซต์ของบรษิทั ซึง่เมื่อถงึก าหนดการ
ปิดรบั ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการบรษิทั ตลอดจนการสง่ค าถามล่วงหน้า ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เขา้มาภายในวนัดงักล่าว 

บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมประชุมไดส้ามารถมอบฉนัทะ ใหก้รรมการอสิระ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทน
ผูถ้ือหุ้น ซึ่งขอ้มูลกรรมการอสิระปรากฏตามหนังสอืบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 หน้า 35-37 บรษิทัได้
ด าเนินการเรยีนเชญิและแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการประชุมแก่ผูถ้อืหุน้ดงันี้ 

1. บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มเอกสารประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ทุกท่านทางไปรษณียผ์่านระบบของศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื TSD 

2. บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ บนเวบ็ไซต์ของบรษิัท ตัง้แต่วนัที ่29 มนีาคม 2564 (ล่วงหน้า 30 วนั) เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้มเีวลา
เพยีงพอในการพจิารณาวาระการประชุมและขอ้มูลประกอบการประชุมและเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งค าถาม
ล่วงหน้ามายงัเลขานุการบรษิทั เพื่อสามารถตอบค าถามผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างครบถว้นและทัว่ถงึ 

3. บรษิทัไดม้กีารลงประกาศในหนงัสอืพมิพร์ะหว่างวนัที ่30 ‟ 31 มนีาคม 2564 และ1 เมษายน 2564 
 

พธิกีรแนะน าคณะกรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ ต่อผูถ้อืหุน้ตามล าดบั ดงันี้ 

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

บรรษทัภบิาล 
 
3. นายชนิภทัร วสิทุธแิพทย ์ กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรหิารความ
(เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์ เสีย่ง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
 
4. ดร.รชันีพร พุคยาภรณ์  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการ 
(เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์ ตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
 
5. นางสาวสวุภา เจรญิยิง่  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
(เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์ 
 
6. นายธนา เธยีรอจัฉรยิะ  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
(เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์ 

7. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /       
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 
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8. นางสาวสมพร อ าไพสทุธพิงษ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ ์
(เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์  (CFO) 
 
9. นางสาวรตันา พรรณนิภา กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธาน
(เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์ บรหิารความเสีย่ง (CRO) 
 
10. นายอ าพน อน้เอีย่ม  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานบรหิารปฏบิตักิาร (COO) 
(เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์ 
 
กรรมการบรษิทัมจี านวนทัง้หมด 10 ท่าน ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ ครบ 10 ท่าน คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 100 

ต่อจากนัน้ พิธีกรได้แนะน า คณะผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
ตามล าดบั ดงันี้ 

คณะผูบ้ริหาร 
1. นางอมัราภรณ์ ไวยาวจัมยั ผูอ้ านวยการอาวโุสฝ่ายบญัช ี(เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์ 
2. นางกาญจนี กุลสรุกจิ   ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ (เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์) 
 

ผูส้อบบญัชีบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั 
1. นางสาวรสพร เดชอาคม        หุน้สว่น (เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์ 
2. นายกติชิยั จงจติร ์  ผูจ้ดัการ (เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์ 
 

ท่ีปรกึษากฎหมายบริษทั วนัลอว ์ออฟฟิศ จ ากดั 
1. นางสาวสกุญัญา สงิหเ์มธากุล  
2. นางสาวยลพรรณ สตีะระโส 
3. นางสาวอารยีา อนนัตว์รรกัษ์ (เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์ 

 
พิธีกรแนะน าขัน้ตอนการประชุมและการแสดงความคิดเหน็  

บรษิทัไดม้อบหมายให ้บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
(E-AGM) และเป็นหน่วยงานอสิระท าหน้าทีต่รวจสอบการลงทะเบยีน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสยีงในการประชุมผู้
ถอืหุน้ครัง้นี้ กรณีทีผู่้ถอืหุน้ประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ก่อนหรอื
ระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในคู่มอืวธิีการใช้งานระบบการ
ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัทางอเีมล ์

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

การประชุมในวนัน้ีด าเนินการประชุมเรยีงตามวาระทีแ่จง้ไว ้ตามหนงัสอืเชญิประชุม และจะชีแ้จงต่อทีป่ระชุมในแต่ระวาระ  
ส าหรบัสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ โดยผูถ้อืหุน้สามารถท า

ได ้2 ช่องทาง 
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 ช่องทางที ่1 กดปุ่ ม “Participants” จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม “Raise Hand” จะมสีญัลกัษณ์รูปมอืปรากฏขา้งชื่อของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กบัผู้ถอืหุน้เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็เมื่อสอบถามเสรจ็เรยีบรอ้ย ใหก้ดปุ่ ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามอืลง 

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

หากผูถ้ือหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืขอ้คดิเหน็เกีย่วกบับรษิทัที่ไม่ได้อยู่ในวาระ เจา้หน้าทีจ่ะอ่านขอ้ซกัถามและขอ้คดิเหน็นัน้ใน
วาระอื่น ๆ ซึง่จะเป็นช่วงทา้ยของการประชุม 

การนับคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ  
วธิกีารลงคะแนนเป็นระบบ E-Voting นับคะแนนดว้ยการลงคะแนนเสยีงแบบ 1 หุน้ เป็น 1 เสยีง  (1 Share : 1 Vote) 

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

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เหน็ด้วย” โดยอตัโนมตั ิ
เมื่อการนบัคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ๆ เสรจ็สิน้ ระบบจะแสดงผลการออกเสยีงลงคะแนนต่อทีป่ระชุม หากการนับคะแนน

จากทีป่ระชุมเสรจ็สิน้แลว้ ระบบจะท าการปิดการลงคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ๆ 
ส าหรบัวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ จะพิจารณาลงมติ แต่งตัง้

กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ ครัง้ละ 1 ท่าน ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกากบัดแูลกจิการทีด่ ี
ทัง้นี้ จ านวนผูถ้อืหุน้และคะแนนเสยีงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องดว้ยอาจมผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบางท่านเขา้

มาเพิม่เตมิหรอืออกจากทีป่ระชุม 
จากนัน้ พิธีกรได้รายงานว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นทัง้สิ้น 6,264 ราย จ านวนหุ้นทัง้สิ้น 300,000,000 หุ้น เป็นผู้เข้าร่วมการ

ประชุมทีม่าดว้ยตนเอง จ านวน 19 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ทัง้หมด 24,981,926 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมโดยการมอบ
ฉันทะทัง้หมด จ านวน 466 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิ้น 227,058,107 หุ้น รวมจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่เข้าร่วม
ทัง้หมด 485 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ทัง้หมด 252,039,933 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 84.0133 ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

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

ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบั และขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ทีใ่หเ้กยีรตสิละเวลามาร่วมในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ของบรษิัท โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และก่อนเขา้สู่วาระการ
ประชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวต่อทีป่ระชุมดงันี้  

ตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ท าให้บรษิัทต้องประชุมเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา บรษิทัไดมุ้่งมัน่ด าเนินธุรกจิดว้ยจรยิธรรมตามหลกับรรษทัภบิาลและวสิยัทศัน์ทีจ่ะสรา้งให ้ทคีวิเอม็ เป็น
ผูน้ าในธุรกจินายหน้าประกนัภยัและเป็นดจิทิลั อนิชวัร์รนัส ์โบรคเกอร์ อนัดบัหนึ่งในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ บรษิทัน า
เทคโนโลยต่ีาง ๆ มาสนับสนุนช่องการขาย การบรกิารลูกคา้อย่างรวดเรว็ล ้าสมยั รวมถงึการใชเ้ทคโนโลยมีาประมวลผลขอ้มูล
ขนาดใหญ่เพื่อออกผลติภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ ถงึแมจ้ะมกีารระบาดของ Covid-19 กต็าม 

บรษิทัประสบความส าเรจ็อย่างมากดว้ยเทคโนโลยแีละขอ้มูลต่าง ๆ ทีบ่รษิทัมอียู่  ท าใหบ้รษิทัปรบัตวัและออกผลติภณัฑ์
รองรบัความต้องการของลูกคา้ เช่น ประกนัโควดิ-19 ซึ่งได้ผลตอบรบัเป็นอย่างด ีและจากการระบาดของโควดิที่ผ่านมา ท าให้
ประชาชนทัว่ไปหนัมาสนใจการท าประกนัสุขภาพมากขึน้ บรษิัทจงึคดิค้นและด าเนินการออกผลติภณัฑ์เกีย่วกบัสุขภาพรองรบั
ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงท ีสง่ผลใหผ้ลประกอบการออกมาดมีากและสงูเป็นประวตักิารณ์ตัง้แต่บรษิทัเริม่ด าเนินการ 
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 ไม่เพียงบริษัทจะมุ่งเน้นการเติบโตและท าก าไรเท่านัน้ บรษิัทเหน็ความส าคญัของการจดัการเพื่อความยัง่ยนืเช่นกนั 
ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาองค์กรร่วมกนั และรกัษา
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง พฒันาองค์กรด้านทรพัยากรมนุษย์ให้มศีกัยภาพ เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั บรษิัทส่งเสริม
พนกังานใหม้กีารคดิคน้นวตักรรมและมสี่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและทศิทางขององคก์ร เพื่อรองรบัการการขยายและการ
เตบิโตของระบบเศรษฐกจิและบรษิทัในอนาคต รวมถงึยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละประกอบ
ธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม บริษัทระบุประเดน็ส าคญัและด าเนินโครงการตามเป้าหมายสากลของ
องคก์ารสหประชาชาตเิพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันี้  

1)  จริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ  
ตรงกบัเป้าหมายล าดบัที ่8 อาชพีและเศรษฐกจิทีด่ ีเพื่อสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีต่่อเนื่อง ครอบคลุม 

และยัง่ยนื สง่เสรมิศกัยภาพการท าใหเ้กดิอาชพี การจา้งงานอย่างถว้นหน้า เป็นธรรม และงานทีม่คีุณค่าส าหรบัทุกคน 

2)  การปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบั  
ตรงกบัเป้าหมายล าดบัที่ 17 การร่วมมอืพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยเสรมิสร้างวธิกีารปฏบิตัิให้เขม้แขง็และสร้างพลงั

ความร่วมมอืนานาชาตเิพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึ่งถอืเป็นประเดน็สาระส าคญัของธุรกจิโดยบรษิัทจกัต้องด าเนินงานตาม
กฎหมาย และขอ้บงัคบัอย่างเคร่งครดัทัง้กฎหมายไทย และกฎหมายสากล มเิช่นนั ้นบรษิทัอาจถูกสัง่ใหร้ะงบัการด าเนินงาน
หรอืถอนใบอนุญาตฯได้ รวมถึงปฎิบตัต่ิอคู่ค้าและคู่แข่งอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่มกีารกดีกนัทางการค้า การเขา้ถึง
ตลาด หรอืการกระท าใด ๆ ทีข่ดัต่อการท าธุรกจิอย่างเป็นธรรม 

3)  การดแูลพนักงาน  
ตรงกบัเป้าหมายล าดบัที ่3 สขุภาพ ทีด่ ีและเป้าหมายล าดบัที ่8 อาชพีและเศรษฐกจิทีด่ ีเพื่อท าใหแ้น่ใจถงึ การจา้ง

งานอย่างถว้นหน้าและเป็นธรรม งานทีม่คีุณค่าส าหรบัทุกคน การมสีุขภาวะในการด ารงชพีและส่งเสรมิความเป็นอยู่ทีด่ใีนทุก
ช่วงอายุ และเป้าหมายล าดบัที ่5 ความเท่าเทยีมกนัทางเพศ เพื่อบรรลุถงึความเท่าเทยีมกนัทางเพศและส่งเสรมิพลงัของสตรี
และเดก็หญิงทุกคน เพราะบรษิัทเชื่อว่าการที่พนักงานท างานอย่างมคีวามสุขจะสามารถสร้างคุณประโยชน์และผลตอบแทน
ต่าง ๆ ใหก้บับรษิทัอย่างมากมาย ซึง่สง่ผลดทีัง้กบับรษิทัเองและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

4)  การพฒันาศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตของบุคลากร 
ตรงกบัเป้าหมายล าดบัที ่8 อาชพีและเศรษฐกจิทีด่ ีเพื่อสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีต่่อเนื่อง ครอบคลุม 

และยัง่ยนื สง่เสรมิศกัยภาพการท าใหเ้กดิอาชพีและการจา้งงานอย่างถว้นหน้าและเป็นธรรม และงานทีม่คีุณค่าส าหรบัทุกคน 

5)  การจดัการทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงกบัเป้าหมายล าดบัที ่12 การใชท้รพัยากรอย่างยัง่ยนืและรบัผดิชอบเพื่อท าใหแ้น่ใจว่ามกีารบรโิภคและรูปแบบ

การผลติทีย่ ัง่ยนื และเป้าหมายล าดบัที ่13 การปฏบิตักิารเกีย่วกบัสภาพภูมอิากาศ ซึง่ตอ้งด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสูก้บั
การเปลีย่นแปลงรวมถงึการร่วมกนัต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่มาโดยตลอดและมกีารทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
เป็นประจ าทุกปี 

 บรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและบรรษัทภิบาล รวมถึงแต่งตัง้คณะท างานความยัง่ยนืองค์กรเป็น
หน่วยงานด าเนินโครงการด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืโดย คุณสมพร อ าไพสุทธพิงษ์ ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิและนักลงทุน
สมัพนัธ ์เป็นประธานคณะท างาน และรายงานกจิกรรมดา้นความยัง่ยนืทุกปีต่อคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 

ในปีทีผ่่านมา ระบบออนไลน์ของบรษิทัไดแ้สดงใหเ้หน็แลว้ว่า บรษิทัสามารถด าเนินธุรกจิของบรษิทัไม่สะดุด โดยบรษิทั
มยีอดการขายประกนัออนไลน์ความคุม้ครองโควดิ-19 กว่า 1 ลา้นกรมธรรม ์และในปี 2564 บรษิทัยงัคงมองหาการลงทุนในกจิการ
ของบรษิทัทีม่คีุณภาพ ศกัยภาพและสามารถเสรมิความแขง็แกร่งรวมทัง้การเตบิโตอย่างยัง่ยนืใหก้บับรษิัท โดยบรษิทัจะพจิารณา
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อย่างรอบคอบในดา้นของมลูค่าการเขา้ลงทุน และความสอดคลอ้งในการท าธุรกจิกบับรษิทั รวมถงึเป้าหมายดา้นผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้กดิประโยชน์กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีมากทีส่ดุโดยมเีทคโนโลยเีป็นแรงขบัเคลื่อนทีส่ าคญั” 

ต่อจากนัน้ ประธานฯ ไดก้ล่าวเริม่ด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่24 ธนัวาคม 2563 
โดยรายละเอยีดไดน้ าสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมครัง้นี้แลว้ ปรากฏตามรายละเอยีดในหนงัสอืเชญิประชุม 
หน้าที ่9-30 จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 รบัรองรายงานการประชมุ 

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ หรอื
ผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามเพิม่เตมิ พธิกีรจงึด าเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ด้วย  254,469,933  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย   -       -  
บตัรเสีย   -       -  
 รวม     254,469,933  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000    
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐานเสียง 

หมายเหตุ : ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ 7 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ 2,430,000 หุน้ รวมมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 492 
ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 254,469,933 หุน้ 

มติท่ีประชุม รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่24 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงเอก
ฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
 
วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) เป็นผูร้ายงานผล
การด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ของบรษิทัฯ ใหท้ีป่ระชุมทราบ  

ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) กล่าวสวสัดผีูถ้อืหุน้ทุกท่าน และขอบคุณทีใ่ห้
เกยีรต ิและสละเวลามาร่วมการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสใ์นครัง้นี้ โดยสรุปรายงานผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงของ
บรษิทัในรอบปีทีผ่่านมาดงันี้ 

ในปี 2563 บรษิทัตัง้เป้าเบีย้ประกนัไวท้ี ่15,000 ลา้นบาท  และท าได ้15,020 ลา้นบาท คดิเป็นรายไดร้วมทัง้สิน้ 3,136 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 352.2 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 12.7 และมกี าไรสุทธเิป็นเงนิ 702 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 194.7 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 
38.4 ซึง่ความส าเรจ็ดงักล่าวนี้เกดิจากค าแนะน าของคณะกรรมการบรษิทั การวางแผนกลยุทธก์ารด าเนินงานของผูบ้รหิาร การน า
เทคโนโลยเีขา้มามสีว่นร่วมในกระบวนการต่าง ๆ และทีส่ าคญัคอื ความร่วมแรงร่วมใจในการท างานของพนักงานทุกคนในบรษิทั 
ซึง่ท าใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายในดา้นผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องมาโดยตลอด 

การพฒันาทีส่ าคญัในปี 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมเครอืขา่ยต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และตามกรอบระยะเวลา 18 เดอืนหลงัจาการประกาศเจตนารมณ์ ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการตาม
ขอ้ตกลงการเขา้ร่วมเครอืขา่ยเพื่อรบัการประเมนิจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป   

ประการถดัไป บริษัทได้เข้าลงทุนในกจิการ บริษัท ทโีอ 2020  จ ากดั เพื่อลงทุนและร่วมทุนด าเนินกจิการด้านการ
ประกนัภยัและสนบัสนุนเทคโนโลยทีีท่นัสมยัดา้นการประกนัภยักบัคู่คา้ในประเทศกมัพชูาและลาว และในตน้ปี 2563 บรษิทัร่วมกบั
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กรุงเทพประกนัภยัเปิดตวัผลติภณัฑป์ระกนัโควดิ-19 ซึง่ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างด ีอกีทัง้การเปิดตวัผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ ๆ 
อาท ิแคมเปญ “มากกว่าค าว่ารกั” ซึ่งลูกคา้สามารถส่งประกนัความคุม้ครองต่าง ๆ ใหก้บัคนทีต่นรกัไดด้ว้ยตวัเองแทนค าว่ารกั 
รวมถงึ การเปิดตวับรกิารใหม่ TQM 24 Smart Services ซึง่ลูกคา้สามารถเลอืก ซือ้ จ่าย รบักรมธรรม ์ไดเ้องเพื่อตอบสนองไลฟ์
สไตลใ์หม่ในยุด New Normal การเปิดบรกิารขายผ่านช่องทางตูบุ้ญเตมิโดยความร่วมมอืกบั FSMART เพื่ออ านวยความสะดวกให้
ลกูคา้สามารถซือ้ประกนัผ่านจุดบรกิารของบุญเตมิกว่า 130,000 จุด ทัว่ประเทศ และการเปิดตวั “ประกนั 3X” มอบความคุม้ครอง
พรอ้มบรกิารพเิศษคอยดแูลจากพนัธมติร ดว้ยทมีตรวจสอบอุบตัเิหตุบรกิารถงึจุดเกดิเหตุทุกรณี 

พธิกีร ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระที ่2 นี้ เป็นวาระทีแ่จง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ
ฉันทะ ต่อจากนัน้ พธิกีรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึ่งในวาระนี้ไม่มผีู้ถอืหุน้ ผูร้บั
มอบฉนัทะซกัถามเพิม่เตมิ 

มติท่ีประชุม รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปี สิน้สุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 โดยในวาระนี้ประธานฯ 
ไดม้อบหมายให ้คุณสมพร อ าไพสทุธพิงษ์ กรรมการ และประธานบรหิารบญัชกีารเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ ์(CFO) เป็นผูร้ายงาน
งบการเงนิใหท้ีป่ระชุมทราบ 

คุณสมพร อ าไพสทุธพิงษ์ กรรมการ และประธานบรหิารบญัชกีารเงนิและนกัลงทุนสมัพนัธ์ (CFO) รายงานต่อทีป่ระชุม 
เกี่ยวกบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีล้ว โดยมรีายละเอยีดใน
รายงานประจ าปี 2563 ซึง่พอสรุปรวมรายการดงันี้ 

               (ลา้นบาท) 

     รายการ 
งบการเงินรวม 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564          หน้า 8 / 13 
 

เมื่อเทยีบกบัผลประกอบการของปีทีแ่ลว้ อตัราสว่นทุกรายการบรษิทัสามารถท าไดต้ามเป้าหมายทีบ่รษิทัตัง้ไว ้
 
พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบ

ฉนัทะซกัถามเพิม่เตมิ พธิกีรจงึด าเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี้ 

เหน็ด้วย  254,469,933 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย   -       -  
บตัรเสีย   -       -  
 รวม     254,469,933 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐานเสียง 

มติท่ีประชุม อนุมตังิบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีโดยจ่ายจากก าไรสะสมของปี 2563 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาการจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท จ านวน 300 ลา้นหุน้ รวม
เป็นเงนิทัง้สิน้ 345 ลา้นบาท (สามรอ้ยสีส่บิหา้ลา้นบาท) โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลในวนัที ่
10 มนีาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่14 พฤษภาคม 2564 ซึง่การจ่ายเงนิปันผลในครัง้นี้ เป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายปันผลของบรษิทั ซึง่บรษิทัไดต้ัง้ส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2563 (ปีท่ีเสนอ) 2562 2561 

ก าไรสุทธ ิงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 625,669,423 542,544,004 423,182,780 
จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.15 1.75 1.71 
เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) 1.00 0.65 0.45 

วนัทีจ่่ายเงนิปันผล 8 กนัยายน 2563 12 กนัยายน 2562 4 พฤษภาคม 2561 
เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) - - 0.51 

วนัทีจ่่ายเงนิปันผล - - 30 สงิหาคม 2561 
เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) - - 0.45 

วนัทีจ่่ายเงนิปันผล - - 21 พฤศจกิายน 2561 
เงนิปันผลจากผลการด าเนินงานและก าไรสะสมปี 2563 (บาท/หุน้) 1.15 1.10 0.30 

วนัทีจ่่ายเงนิปันผล 14 พฤษภาคม 2564 14 พฤษภาคม 2563 10 พฤษภาคม 2562 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้ส้ิน (บาท) 645,000,000 525,000,000 407,250,000 
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ (%) 103.09 96.77 96.24 

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ ผูร้บั
มอบฉนัทะซกัถามเพิม่เตมิ พธิกีรจงึด าเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี้ 
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เหน็ด้วย  254,489,233 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
ไม่เหน็ด้วย   -       -  
บตัรเสีย   -       -  
 รวม     254,489,233 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐานเสียง 

หมายเหตุ : ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ 1 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ 19,300 หุน้ รวมมผีูเ้ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด 493 ราย 
รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 254,489,233 หุน้  

มติท่ีประชุม อนุมตัจิดัสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิปันผล ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ส าหรบัวาระนี้ผมขอเรยีนเชญิ ดร.นภสันันท ์พรรณนิภา ประธานกรรมการบรหิาร เป็น
ผูร้ายงานต่อผูถ้อืหุน้   

ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา  ประธานกรรมการบรหิาร แจง้ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่าในปีนี้มกีรรมการทีค่รบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ มดีงันี้ 

1. ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานกรรมการ   
2. นายมารุต สมิะเสถยีร กรรมการอสิระ 
3. นายอ าพน อน้เอีย่ม            กรรมการ 

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า ผ่านระบบการ
แจง้ข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 ‟ 31 ธนัวาคม 2564 เมื่อครบก าหนด
แลว้ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลใดเขา้มารบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

คณะกรรมการ ซึง่ไม่รวมกรรมการทีม่สี่วนได้เสยีได้พจิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบแลว้ถงึความเหมาะสมทีจ่ะเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อการด าเนินงานของบรษิทั ตลอดจนไดพ้จิารณาคุณสมบตั ิประสบการณ์ และความเชีย่วชาญของกรรมการทีค่รบ
ก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระแลว้เหน็ว่าเป็นผู้ทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน
ของบรษิทั โดยให ้(1) ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา (2) นายมารุต สมิะเสถยีร (3) นายอ าพน อน้เอีย่ม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอกี
วาระหนึ่ง ทัง้นี้ ไดแ้นบรายละเอยีดประวตัทิัง้ 3 ท่าน ปรากฏในหนงัสอืเชญิประชุมหน้า 32 ‟ 34  

ซึง่กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ได้รบัการเสนอชื่อในครัง้นี้ ได้ผ่านการพจิารณาและเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่ง
ตามวาระโดยเสนอชื่อกรรมการทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการและด ารงต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึ่ง 
ไดแ้ก่ (1) ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา (2) นายมารุต สมิะเสถยีร (3) นายอ าพน อน้เอีย่ม เป็นกรรมการบรษิทัซึง่กรรมการบรษิทัมวีาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีพธิกีรไดเ้รยีนเชญิกรรมการทัง้สามท่านออกจากการประชุมในวาระนี้ชัว่คราว คอื 
ดร. อญัชลนิ พรรณนิภา ได้เดนิออกจากห้องประชุม และเรยีนเชญินายมารุต สมิะเสถยีรและนายอ าพน อน้เอีย่ม ออกจากหน้าจอ
การประชุมเป็นการชัว่คราว 

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ ผูร้บั
มอบฉันทะซกัถามเพิม่เติม จงึแจง้ต่อที่ประชุมว่า มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้และผูร้บั
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มอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตาม
วาระบรษิทัจะพจิารณาอนุมตัเิป็นรายบุคคล ซึง่พธิกีรแจง้สรุปผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี้ 

1. ดร.อญัชลิน พรรณนิภา 
เหน็ด้วย  253,688,033 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.6852  
ไม่เหน็ด้วย       801,200* เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.3148 
บตัรเสีย   -       -  
 รวม     254,489,233 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000   
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐานเสียง 
หมายเหตุ : *เพิม่เตมิจ านวนเสยีง "ไมเ่หน็ดว้ย" ซึง่ไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุมร่วมกบัผูใ้หบ้รกิารระบบการลงคะแนน อย่างไรกต็าม

ไมม่นียัส าคญัต่อการลงมตวิาระนี้ 

2. นายมารตุ สิมะเสถียร 
เหน็ด้วย  254,489,233 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
ไม่เหน็ด้วย   -       -  
บตัรเสีย   -       -  
 รวม     254,489,233 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000    
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐานเสียง 

3. นายอ าพน อ้นเอ่ียม 
เหน็ด้วย  253,688,033 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.6852 
ไม่เหน็ด้วย       801,200* เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.3148 
บตัรเสีย   -       -  
รวม      254,489,233 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000    
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐานเสียง 
หมายเหตุ : *เพิม่เตมิจ านวนเสยีง "ไมเ่หน็ดว้ย" ซึง่ไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุมร่วมกบัผูใ้หบ้รกิารระบบการลงคะแนน อย่างไรกต็าม

ไมม่นียัส าคญัต่อการลงมตวิาระนี้ 

มติท่ีประชุม อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ ตามรายชื่อทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมจ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้เป็น
กรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 

1. ดร.อญัชลิน พรรณนิภา 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

2. นายมารตุ สิมะเสถียร 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

3. นายอ าพน อ้นเอ่ียม 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
จากนัน้พธิกีร จงึเชญิกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้สูห่อ้งประชมุ 
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วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ าปี 2564 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ไดพ้จิารณาโดยค านึงถงึกล
ยุทธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบรษิทั ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตและบทบาทของความรบัผดิชอบ (Accountability and 
Responsibility) รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน ทัง้นี้ อยู่ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่
ในอุตสาหกรรม คณะกรรมการบรษิัทเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 ซึง่เป็นจ านวนเงนิเท่ากบัปี 2563 รายละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทนการประชมุคณะกรรมการ 
เบีย้ประชมุ / ครัง้ (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 
คณะกรรมการบริษทั (BOD) 

- ประธานกรรมการ 50,000 50,000 
- กรรมการ 30,000 30,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (RISK) 
- ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (NRC) 
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษทัภิบาล (CG) 1/ 
- ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล - 30,000 
- กรรมการ - 20,000 
คณะกรรมการบริหาร (EC) 
- ประธานกรรมการบรหิาร - ไมม่ ี- - ไม่มี - 

- กรรมการ - ไมม่ ี- - ไม่มี - 

หมายเหตุ : 1/คณะกรรมการก ากบัดลูกจิการและบรรษทัภบิาลไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 ทีป่ระชุมเมือ่วนัที ่11 
พฤศจกิายน 2563 

 
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ปี 2563 ปี 2564 

คณะกรรมการบรษิทั 
(BOD) 

 „ ประกนัสุขภาพค่าเบีย้ประกนัวงเงนิไมเ่กนิ 70,000 บาท 
หรอืค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิไมเ่กนิ 70,000 บาท 

 „ ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการ (Directors and 
Officers Liability Insurance) โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใชจ้่าย  

„ ประกนัสุขภาพค่าเบีย้ประกนัวงเงนิไมเ่กนิ 70,000 บาท 
หรอืค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิไมเ่กนิ 70,000 บาท 

„ ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการ (Directors and 
Officers Liability Insurance) โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใชจ้่าย 

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบ
ฉนัทะซกัถามเพิม่เตมิ พธิกีรจงึด าเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี้ 
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เหน็ด้วย  254,489,233 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
ไม่เหน็ด้วย   -       -  
บตัรเสีย   -       -  
 รวม     254,489,233 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000    
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐานเสียง 

มติท่ีประชุม อนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ด้วยคะแนนเสยีงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 
 
วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2564 

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมารุต สมิะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการคดัเลอืก
ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2564 ของบรษิทัใหท้ีป่ระชุมทราบ  

คุณมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้น าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัในการพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีKPMG Phoomchai Audit Ltd. เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย 
ประจ าปี 2564 ซึง่เป็นการเปลีย่นผูส้อบบญัช ีเน่ืองจากเมื่อไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบปรมิาณงานและอตัราค่าสอบบญัชขีองบรษิทัจด
ทะเบยีนอื่นในระดบัเดยีวกนัแลว้เหน็ว่า KPMG Phoomchai Audit Ltd. มคี่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสม มปีระสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญ และยงัเป็นผู้สอบบญัชทีี่ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ให้
ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควรใหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตั ิโดยผูส้อบบญัชมีรีายนามดงัต่อไปนี้ 

ล าดบั รายชื่อผูส้อบบญัช ี เลขทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาต จ านวนปีทีส่อบบญัชใีหบ้รษิทั  
1 คุณโชคชยั งามวฒุกิุล 9728 ไม่ม ี และ/หรอื 
2 คุณอรวรรณ ชุณหกจิไพศาล 6105 ไม่ม ี และ/หรอื 
3 คุณบุญญฤทธิ ์ถนอมเจรญิ 7900 ไม่ม ี  

โดยผู้สอบบญัชดีงักล่าว ได้รบัอนุญาตให้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทและบรษิัทย่อย และแสดงความเห็นเกี่ยวกบังบ
การเงนิประจ าปีของบรษิทัและบรษิทัย่อย หากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย 
สอบบญัช ีจ ากดั สามารถจดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรายอื่นจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เพื่อท าหน้าทีแ่ทนได ้
และเหน็สมควรเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ีส าหรบัค่าสอบบญัชขีองงบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะของบรษิัทและ
บรษิทัย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และค่าสอบทานงบไตรมาสใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย 
ดงันี้ 

รายการ ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 
อตัราค่าตอบแทน 

เม่ือเทียบกบัปีก่อน (เพิม่/(ลด)) 
บรษิทัผูส้อบบญัช ี บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั จ านวนเงนิ (บาท) % 
ค่าสอบบญัช ี(บาท) 

- บรษิทั 1,050,000 1,050,000  0.00  0.00% 
- บรษิทัย่อย 3,670,000 4,800,000  (1,130,000) - 23.54% 

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

ค่าบรกิารอื่น* ตามทีจ่่ายจรงิ 100,570   
หมายเหตุ : *ค่าสอบบญัชปีี 2563 ขา้งต้นไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non Audit fee) ซึ่งเป็นค่าบรกิารตรวจสอบการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 
ค่าบรกิารจดัเตรยีมขอ้มลูเอกสารและค่าใชจ้่ายเรยีกเกบ็อื่น ๆ ของผูส้อบบญัชจี านวน 100,570 บาท (หนึ่งแสนหา้รอ้ยเจด็สบิบาท) 
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ผูส้อบบญัชดีงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษิทัและบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

จากนัน้ พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ 
ผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามเพิม่เตมิ พธิกีรจงึด าเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี ้

เหน็ด้วย  254,489,233 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
ไม่เหน็ด้วย   -       -  
บตัรเสีย   -       -  
 รวม     254,489,233 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000    
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐานเสียง 

มติท่ีประชุม อนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชบีรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยและ
ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 8  พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ  

ในวาระนี้ พธิกีร ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ไม่มผีูถ้ือหุน้ท่านใดเสนอแนะความคดิเหน็เขา้มายงับรษิทัเพิม่เติม จงึขอเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะในทีป่ระชุม เสนอแนะความคดิเหน็ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั  ซึง่ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อื
หุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ มขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ พธิกีรจงึเรยีนเชญิประธานฯ กล่าวปิดการประชุม 
  

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจร่วมเป็นเจา้ของบรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) อกีทัง้ยงัสละเวลามาร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนันี้ และในครัง้ต่อไปบรษิทัหวงัว่าจะไดร้บั
ความร่วมมอืจากผูถ้อืหุน้เป็นอย่างดเีช่นเคย   
 
ปิดการประชุม 15.02 น. 
 
 

ลงชื่อ .............................................. ประธานในทีป่ระชมุ 
           (นายอญัชลนิ พรรณนิภา) 
              
 
 
ลงชื่อ ............................................... เลขานุการบรษิทั 
         (นางสาวสพุชิญา เทพพทิกัษ์) 
                

 


