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ที ่TC0090464 

29 เมษายน 2564 

เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564  
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอแจง้มตทิีป่ระชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 วนัที ่
28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ซึง่เป็นการจดัประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(e-AGM) ณ หอ้งประชุมซื่อสตัย ์ชัน้ 6 อาคารพรรณ
นิภา 1 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 
10230 ซึง่ทีป่ระชุมไดม้มีตใินเรื่องทีส่ าคญัทีต่อ้งแจง้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563  
มตทิีป่ระชุม รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่24 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนน

เสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีลง   จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 254,469,933 100.0000% 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
บตัรเสยี - - 

รวม 254,469,933 100.0000% 
งดออกเสยีง - ไม่นบัเป็นฐานเสยีง 

 
วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรบัทราบรายงานของผูส้อบ

บญัชี 
มตทิีป่ระชมุ  อนุมตังิบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัช ีดว้ย

คะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้   

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 254,469,933 100.0000% 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
บตัรเสยี - - 

รวม 254,469,933 100.0000% 
งดออกเสยีง - ไม่นบัเป็นฐานเสยีง 

 



 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล 
มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตกัาิรจดสัรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่14 พฤษภาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสยีง

เอกฉนัทข์องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 254,489,233 100.0000% 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
บตัรเสยี - - 

รวม 254,489,233 100.0000% 
งดออกเสยีง - ไม่นบัเป็นฐานเสยีง 

 
วาระท่ี 5  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
มตทิีป่ระชมุ  อนุมตักิารแต่งตัง้คณะกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ ดงันี้ 

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

 เพื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นรายบุคคล ดงันี้ 

1. ดร.อญัชลิน พรรณนิภา มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในต าแหน่งเดมิอกี
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 253,688,033 99.6852% 
ไม่เหน็ดว้ย 801,200* 0.3148% 
บตัรเสยี - - 

รวม 254,489,233 100.0000% 
งดออกเสยีง - ไม่นบัเป็นฐานเสยีง 

หมายเหตุ : * เพิม่เตมิจ านวนเสยีง "ไม่เหน็ดว้ย" ซึ่งได้ตรวจสอบหลงัจากการประชุมร่วมกบัผูใ้ห้บรกิารระบบการลงคะแนน 
อย่างไรกต็ามไมม่นียัส าคญัต่อการลงมตวิาระนี้ 

2. นายมารตุ สิมะเสถียร มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในต าแหน่งเดมิอกี
วาระหนึ่งดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉันทข์องผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 254,489,233 100.0000% 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
บตัรเสยี - - 

รวม 254,489,233 100.0000% 
งดออกเสยีง - ไม่นบัเป็นฐานเสยีง 



 

 

3. นายอ าพน อ้นเอ่ียม มมีติอนุมตัิการแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทในต าแหน่งเดมิอกี
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 253,688,033 99.6852% 
ไม่เหน็ดว้ย 801,200* 0.3148% 
บตัรเสยี - - 

รวม 254,489,233 100.0000% 
งดออกเสยีง - ไม่นบัเป็นฐานเสยีง 

หมายเหตุ : * เพิม่เตมิจ านวนเสยีง "ไม่เหน็ดว้ย" ซึ่งได้ตรวจสอบหลงัจากการประชุมร่วมกบัผูใ้ห้บรกิารระบบการลงคะแนน 
อย่างไรกต็ามไมม่นียัส าคญัต่อการลงมตวิาระนี้ 

วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ าปี 2564 
มตทิีป่ระชมุ  อนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 ค่าตอบแทนการประชมุคณะกรรมการ 
เบี้ยประชุม / ครัง้ (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 
คณะกรรมการบริษทั (BOD) 
- ประธานกรรมการบรษิทั 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 - ไม่ม ี- - ไม่มี - 
- กรรมการ - ไม่ม ี- - ไม่มี - 

หมายเหตุ : 1 คณะกรรมการก ากบัดูลกจิการและบรรษทัภบิาลไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2563  
ทีป่ระชมุเมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2563 

 
 
 



 

ค่าตอบแทน
อ่ืนๆ 

ปี 2563 ปี 2564 

คณะกรรมการ
บรษิทั 
(BOD) 

 • ประกนัสขุภาพค่าเบีย้ประกนัวงเงนิไม่เกนิ 
70,000 บาท หรอืค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิ
ไม่เกนิ 70,000 บาท 

 • ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการ 
(Directors and Officers Liability 
Insurance) โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใชจ้่าย  

 • ประกนัสขุภาพค่าเบีย้ประกนัวงเงนิไม่เกนิ 
70,000 บาท หรอืค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิ
ไม่เกนิ 70,000 บาท 

 • ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการ 
(Directors and Officers Liability 
Insurance) โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใชจ้่าย 

 
มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง) 
ร้อยละของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 254,489,233 100.0000% 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
บตัรเสยี - - 

รวม 254,489,233 100.0000% 
งดออกเสยีง - ไม่นบัเป็นฐานเสยีง 

 
วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2564 
มตทิีป่ระชมุ  อนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและ

บรษิทัย่อย ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 254,489,233 100.0000% 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
บตัรเสยี - - 

รวม 254,489,233 100.0000% 
งดออกเสยีง - ไม่นบัเป็นฐานเสยีง 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 
         ขอแสดงความนบัถอื   

          
 

       ………………………………. 
     (นายอญัชลนิ พรรณนิภา) 
     ประธานกรรมการ 


