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ที ่TC0040465 

วนัที ่28 เมษายน 2565 

เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565  
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิัท ทคีิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 วนัที่ 28 
เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ซึง่เป็นการจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (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 1/2564   

มตทิีป่ระชุม รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนน
เสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีลง   จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถื้อหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 516,740,829* 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
บตัรเสยี - - 

รวม 516,740,829* 100.0000 
งดออกเสยีง 236,000* - 

"หมายเหตุ : * เพิม่เตมิจ านวนเสยีง “เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ซึ่งไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุทีต่้องมกีาร
แกไ้ขสบืเนื่องมาจากการลงทะเบยีนผูถ้อืหุ้นและการนับคะแนนทีผ่ดิพลาดของผูใ้หบ้รกิารระบบการลงทะเบยีน
และนบัคะแนน คอื บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวไม่มี
นยัส าคญัต่อผลของการลงมตใินวาระนี้” 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มตทิีป่ระชมุ  อนุมตังิบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัช ีดว้ย
คะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้   

 



 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถื้อหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 516,928,029* 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
บตัรเสยี - - 

รวม 516,928,029* 100.0000 
งดออกเสยีง 236,000* - 

“หมายเหตุ : * เพิม่เตมิจ านวนเสยีง “เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ซึ่งไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุทีต่้องมกีาร
แกไ้ขสบืเนื่องมาจากการลงทะเบยีนผูถ้อืหุ้นและการนับคะแนนทีผ่ดิพลาดของผูใ้หบ้รกิารระบบการลงทะเบยีน
และนบัคะแนน คอื บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวไม่มี
นยัส าคญัต่อผลของการลงมตใินวาระนี้” 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัิการจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่12 พฤษภาคม 2565 ดว้ยคะแนนเสยีง
เอกฉนัทข์องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถื้อหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 516,928,029* 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
บตัรเสยี - - 

รวม 516,928,029* 100.0000 
งดออกเสยีง 236,000* - 

“หมายเหตุ : * เพิม่เตมิจ านวนเสยีง “เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ซึ่งไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุทีต่้องมกีาร
แกไ้ขสบืเนื่องมาจากการลงทะเบยีนผูถ้อืหุ้นและการนับคะแนนทีผ่ดิพลาดของผูใ้หบ้รกิารระบบการลงทะเบยีน
และนบัคะแนน คอื บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวไม่มี
นยัส าคญัต่อผลของการลงมตใินวาระนี้” 

วาระท่ี 5  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

มตทิีป่ระชมุ  อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ ดงันี้ 
1) ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา  กรรมการ 
2) นางสาวรตันา พรรณนิภา  กรรมการ 
3) นางสาวสมพร อ าไพสทุธพิงษ์ กรรมการ 

เพื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นรายบุคคล ดงันี้ 

1. ดร.นภสันันท์ พรรณนิภา มมีตอินุมตัเิลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในต าแหน่งเดมิอกี
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

 

 
 



 

 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถื้อหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 505,326,915* 97.7558* 
ไม่เหน็ดว้ย 11,601,114* 2.2442* 
บตัรเสยี - - 

รวม 516,928,029* 100.0000 
งดออกเสยีง 236,000* - 

"หมายเหตุ : * เพิม่เตมิจ านวนเสยีง “เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ซึง่ไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุที่
ต้องมกีารแก้ไขสบืเนื่องมาจากการลงทะเบยีนผู้ถอืหุ้นและการนับคะแนนที่ผดิพลาดของผู้ให้บรกิารระบบการ
ลงทะเบยีนและนบัคะแนน คอื บรษิทั โอเจ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
ดงักล่าวไมม่นียัส าคญัต่อผลของการลงมตใินวาระนี้” 

2. นางสาวรตันา พรรณนิภา มมีตอินุมตัเิลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในต าแหน่งเดมิอกี
วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถื้อหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 489,295,510* 94.6545* 
ไม่เหน็ดว้ย 27,632,519 5.3455* 
บตัรเสยี - - 

รวม 516,928,029* 100.0000 
งดออกเสยีง 236,000* - 

"หมายเหตุ : * เพิม่เตมิจ านวนเสยีง “เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ซึ่งไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุทีต่้องมกีาร
แกไ้ขสบืเนื่องมาจากการลงทะเบยีนผูถ้อืหุ้นและการนับคะแนนทีผ่ดิพลาดของผูใ้หบ้รกิารระบบการลงทะเบยีน
และนบัคะแนน คอื บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดังกล่าวไม่มี
นยัส าคญัต่อผลของการลงมตใินวาระนี้” 

3. นางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ์ มมีตอินุมตัิเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทในต าแหน่ง
เดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถื้อหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 514,418,101* 99.5145* 
ไม่เหน็ดว้ย 2,509,928 0.4855* 
*บตัรเสยี - - 

รวม 516,928,029* 100.0000 
งดออกเสยีง 236,000* - 

"หมายเหตุ : * เพิม่เตมิจ านวนเสยีง “เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ซึ่งไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุทีต่้องมกีาร
แกไ้ขสบืเนื่องมาจากการลงทะเบยีนผูถ้อืหุ้นและการนับคะแนนทีผ่ดิพลาดของผูใ้หบ้รกิารระบบการลงทะเบยีน
และนบัคะแนน คอื บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวไม่มี
นยัส าคญัต่อผลของการลงมตใินวาระนี้” 

 



 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

มตทิีป่ระชุม  อนุมตัจิ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 ค่าตอบแทนการประชมุคณะกรรมการ 
เบีย้ประชมุ / ครัง้ (บาท) 

ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 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) 
- ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการบริหาร (EC) 
- ประธานกรรมการบรหิาร - ไม่มี - - ไม่ม ี- 
- กรรมการ - ไม่มี - - ไม่ม ี- 

 
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 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) 

ร้อยละของผูถื้อหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชมุ 

เหน็ดว้ย 516,928,029* 99.9543* 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง 236,000* 0.0457* 
บตัรเสยี - - 

รวม 517,164,029* 100.0000 
“หมายเหตุ : * เพิม่เตมิจ านวนเสยีง “เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ซึ่งไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุทีต่้องมกีาร

แกไ้ขสบืเนื่องมาจากการลงทะเบยีนผูถ้อืหุ้นและการนับคะแนนทีผ่ดิพลาดของผูใ้หบ้รกิารระบบการลงทะเบยีน
และนบัคะแนน คอื บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวไม่มี
นยัส าคญัต่อผลของการลงมตใินวาระนี้” 

วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2565 

มตทิีป่ระชุม  อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทั
ย่อย ประจ าปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถื้อหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 516,928,029* 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
บตัรเสยี - - 

รวม 516,928,029* 100.0000 
งดออกเสยีง 236,000* - 

"หมายเหตุ : * เพิม่เตมิจ านวนเสยีง “เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ซึ่งไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุทีต่้องมกีาร
แกไ้ขสบืเนื่องมาจากการลงทะเบยีนผูถ้อืหุ้นและการนับคะแนนทีผ่ดิพลาดของผูใ้หบ้รกิารระบบการลงทะเบยีน
และนบัคะแนน คอื บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวไม่มี
นยัส าคญัต่อผลของการลงมตใินวาระนี้” 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัธรุกรรมการเข้าลงทุนในบริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเข้าขา่ยเป็นรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษทั 

มตทิีป่ระชุม  อนุมตักิารลงทุนในบรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) รวมจ านวน 102,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.35 
ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ TQR ในราคาหุน้ละ 5.10 บาท คดิเป็นมูลค่ารวม 520.20 
ลา้นบาท ซึง่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถื้อหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 163,983,419* 97.0036* 
ไม่เหน็ดว้ย 191,010 0.1130* 
งดออกเสยีง 4,874,400 2.8834* 
บตัรเสยี - - 

รวม 169,048,829* 100.0000 



 

“หมายเหตุ : * เพิม่เตมิจ านวนเสยีง “เหน็ดว้ย” ซึ่งไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุทีต่้องมกีารแกไ้ขสบืเนื่องมาจาก
การลงทะเบยีนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผดิพลาดของผู้ให้บรกิารระบบการลงทะเบยีนและนับคะแนน คอื 
บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวไมม่นียัส าคญัต่อผลของ
การลงมตใินวาระนี้” 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 
         ขอแสดงความนบัถอื   

          
 

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


