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รายงานการประชมุผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) หรอื TQM 

 
วนัประชมุ : วนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
สถานทีป่ระชมุ : ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ณ หอ้งประชมุซื่อสตัย ์ชัน้ 6 อาคารพรรณนิภา 1 บรษิทั ทคีวิเอม็   

คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ประธานในทีป่ระชมุ : ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา    ประธานกรรมการ 
เลขานุการในทีป่ระชมุ : นางสาวสพุชิญา เทพพทิกัษ์ เลขานุการบรษิทั 
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ1/ : ก่อนเปิดการประชุม 

รายละเอียด จ านวนผูถ้ือหุ้น (ราย) จ านวนหุ้น (เสียง) 

จ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 9,775 600,000,000 
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมดว้ยตนเอง 35 352,103,500 
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมโดยการมอบฉนัทะ 328 150,190,929 
รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ 363 502,294,429 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมคดิเป็นอตัราร้อยละ 83.7157 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ออกจ าหน่ายและช าระเต็ม
มลูค่าแลว้ทัง้หมด 600,000,000 ลา้นหุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

เปิดประชมุเวลา 14:00 น. 

ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ นางสาวอารยิา ศลิากร นักลงทุนสมัพนัธ ์ผูท้ าหน้าทีพ่ธิกีรในการประชุม ไดก้ล่าว
ตอ้นรบัผูถ้อืหุน้และแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 บรษิทัมคีวามตระหนัก
และห่วงใยในสขุภาพของทุกท่าน คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตอินุมตัใิหจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ของบรษิทัผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เพยีงรูปแบบเดยีวเท่านัน้ การประชุมนี้เป็นการจดัประชุมผ่านสอือเิลกิทรอนิกสต์ามพระราชก าหนดว่า
ดว้ยการประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 และตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในวนั
พฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ใน
วนัที ่25 มนีาคม 2565 หรอื Record Date และไดส้่งหนังสอืเชญิประชุมใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านแลว้ ซึง่การประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในครัง้นี้ เป็นกจิกรรมหนึ่งทีบ่รษิทัร่วมรณรงคก์ารลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก ตามโครงการ Care The 
Bear ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบรษิัทพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างพฤติกรรมลดโลกร้อน ให้เกดิเป็น
ค่านิยมของสงัคมไทยต่อไป ต่อจากนัน้ พธิกีรไดแ้จง้วาระการประชุม ตามหนงัสอืเชญิประชุมดงันี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 
วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

                                                 
1/ เพิม่เตมิจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม ซึง่ไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุทีต่อ้งมกีารแกไ้ขสบืเนื่องมาจากการลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้และการ
นบัคะแนนทีผ่ดิพลาดของผูใ้หบ้รกิารระบบการลงทะเบยีนและนบัคะแนน คอื บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงที่แกไ้ข
เพิม่เตมิดงักล่าวไมม่นียัส าคญัต่อผลของการนบัองคป์ระชุมในการประชุมนี้ 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 
วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัช ีประจ าปี 2565 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัธิุรกรรมการเขา้ลงทุนในบรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยง

กนัของบรษิทั 
วาระที ่9 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ  

พธิกีรกล่าวต่อที่ประชุมว่า บรษิัทค านึงถึงความส าคญัของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลก ากบักิจการที่ดี
เกีย่วกบัการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีม บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่
มคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตลอดจนการสง่ค าถามล่วงหน้า ส าหรบัการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว้ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564 โดยได้
ประกาศและเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเสนอผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซต์ของบรษิทั ซึง่เมื่อถงึก าหนดการ
ปิดรบั ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการบรษิทั ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เขา้มาภายในวนัดงักล่าว 

บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมประชุมไดส้ามารถมอบฉนัทะ ใหก้รรมการอสิระ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทน
ผูถ้อืหุน้ ซึง่ขอ้มลูกรรมการอสิระปรากฏตามหนงัสอืบอกกล่าวนดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในเอกสารแนบ 6 หน้าที ่3  

บรษิทัไดด้ าเนินการเรยีนเชญิและแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการประชุมแก่ผูถ้อืหุน้ดงันี้ 

1. บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มเอกสารประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ทุกท่านทางไปรษณียผ์่านระบบของศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื TSD 

2. บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ บนเวบ็ไซต์ของบรษิัทตัง้แต่วนัที่ 5 เมษายน 2565 (ล่วงหน้า 21 วนั) เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นมเีวลา
เพยีงพอในการพจิารณาวาระการประชุมและขอ้มูลประกอบการประชุมและเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งค าถาม
ล่วงหน้ามายงัเลขานุการบรษิทั เพื่อสามารถตอบค าถามผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างครบถว้นและทัว่ถงึ 

3. บรษิทัไดม้กีารลงประกาศในหนงัสอืพมิพร์ะหว่างวนัที ่6 ‟ 8 เมษายน 2565 

พธิกีรแนะน าคณะกรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุต่อผูถ้อืหุน้ตามล าดบั ดงันี้ 

1. ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธานบรษิทั 

2. นายมารุต สมิะเสถยีร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการก ากับดูแลกิจการและ
บรรษทัภบิาล 

3. นายชนิภทัร วสิทุธแิพทย ์ กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรหิารความ
 (เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์ เสีย่ง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 

4. ดร.รชันีพร พุคยาภรณ์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
 (เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์ ตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 

5. นางสาวสวุภา เจรญิยิง่  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
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6. นายธนา เธยีรอจัฉรยิะ  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
(เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์ 

7. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /       
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 

8. นางสาวสมพร อ าไพสทุธพิงษ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) 

9. นางสาวรตันา พรรณนิภา กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธาน
     บรหิารความเสีย่ง (CRO) 

10. นายอ าพน อน้เอีย่ม  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานบรหิารปฏบิตักิาร (COO) 

กรรมการบรษิทัมจี านวนทัง้หมด 10 ท่าน ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ ครบ 10 ท่าน คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 100 

ต่อจากนัน้ พิธีกรได้แนะน าคณะผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
ตามล าดบั ดงันี้ 

คณะผูบ้ริหาร 
1. นายปฎญิญาสกั ตนัตชิตุ ิ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี  (เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์  
2. นางสาวกาญจนี กุลสรุกจิ  ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ (เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์ 

ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั 
1. คุณโชคชยั งามวฒุกิุล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  (เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์  
2. คุณอษัฎา บุษยะจาร ุ  ผูช้่วยกรรมการบรหิาร  (เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์  
3. คุณพรทพิย ์สมัพนัธสทิธิ ์ ผูจ้ดัการ    (เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส)์ 

ท่ีปรกึษากฎหมายบริษทั วนัลอว ์ออฟฟิศ จ ากดั 
1. นางสาวสกุญัญา สงิหเ์มธากุล  
2. นางสาวอารยีา อนนัตว์รรกัษ์ 

เพื่อความโปร่งใส พธิกีรได้เชญิทีป่รกึษากฎหมายจาก บรษิทั วนัลอว ์ออฟฟิศ จ ากดั ร่วมสงัเกตการณ์การนับคะแนนที่
จุดนบัคะแนน 

พิธีกรแนะน าขัน้ตอนการประชุมและการแสดงความคิดเหน็  
บรษิทัไดม้อบหมายให ้บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นผู้ใหบ้รกิารระบบการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

(E-AGM) และเป็นหน่วยงานอสิระท าหน้าทีต่รวจสอบการลงทะเบยีน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสยีงในการประชุมผู้
ถือหุ้นครัง้นี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ก่อนหรือ
ระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบรษิัท โอเจ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในคู่มอืวธิกีารใช้งานระบบการ
ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัทางอเีมล ์

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยผ่านเวบ็ลิงค์ (Web link) ที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จดัส่งให้ ตาม       
E-mail ทีท่่านผู้ถอืหุน้หรอืท่านผูร้บัมอบฉันทะไดล้งทะเบยีนไวก้บับรษิทั เขา้สู่ระบบโดยกรอกขอ้มูล ชื่อผูใ้ช ้(Username) และ
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รหสัผ่าน (Password) ตามวธิกีารทีบ่รษิทัก าหนด และท าการลงทะเบยีน โดยกดทีปุ่่ ม “ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม” ซึง่ข ัน้ตอนนี้จะ
ถอืว่าผูถ้อืหุน้ท าการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเรยีบรอ้ย จ านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้จะถูกนบัเป็นองคป์ระชุม 

การประชุมในวนัน้ีด าเนินการประชุมเรยีงตามวาระทีแ่จง้ไว ้ตามหนงัสอืเชญิประชุม และจะชีแ้จงต่อทีป่ระชุมในแต่ระวาระ  
ส าหรบัสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ โดยผูถ้อืหุน้สามารถท า

ได ้2 ช่องทาง 

 ช่องทางที่ 1 กดปุ่ ม “Participants” จากนัน้ให้กดปุ่ ม “Raise Hand” จะมีสญัลกัษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้กบัผู้ถอืหุน้เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซกัถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็เมื่อสอบถามเสรจ็เรยีบรอ้ย ใหก้ดปุ่ ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามอืลง 

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

หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืขอ้คดิเหน็เกีย่วกบับรษิทัทีไ่มไ่ดอ้ยู่ในวาระ เจา้หน้าทีจ่ะอ่านขอ้ซกัถามและขอ้คดิเหน็
นัน้ในวาระอื่น 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 "ไม่เหน็ด้วย" และ/หรือ "งดออกเสียง" เท่านัน้ 
จากนัน้จะน าคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม สว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย
ในวาระนัน้ ๆ 

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เหน็ด้วย” โดยอตัโนมตั ิ

เมื่อการนบัคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ๆ เสรจ็สิน้ ระบบจะแสดงผลการออกเสยีงลงคะแนนต่อทีป่ระชุม หากการนับคะแนน
จากทีป่ระชุมเสรจ็สิน้แลว้ ระบบจะท าการปิดการลงคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ๆ 

ส าหรบัวาระที ่5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ จะพจิารณาลงมติแต่งตัง้กรรมการ
แทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ ครัง้ละ 1 ท่าน ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ทัง้นี้ จ านวนผูถ้อืหุน้และคะแนนเสยีงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องดว้ยอาจมผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะบางท่านเขา้
มาเพิม่เตมิหรอืออกจากทีป่ระชุม 

จากนัน้ พิธกีรได้รายงานว่าบรษิัทมีผู้ถือหุ้นทัง้สิน้ 9,775 ราย จ านวนหุ้นทัง้สิ้น 600,000,000 หุ้น เป็นผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทีม่าดว้ยตนเอง จ านวน 35 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ทัง้หมด 352,103,500 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมโดยการมอบ
ฉนัทะทัง้หมด จ านวน 328 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 150,190,929 หุน้ รวมจ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุ
ทัง้หมด 363 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ทัง้หมด 502,294,429 หุน้2/  คดิเป็นรอ้ยละ 83.7157 ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

                                                 
2/ เพิม่เตมิจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม ซึง่ไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุทีต่อ้งมกีารแกไ้ขสบืเนื่องมาจากการลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้และการ
นบัคะแนนทีผ่ดิพลาดของผูใ้หบ้รกิารระบบการลงทะเบยีนและนบัคะแนน คอื บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิดงักล่าวไมม่นียัส าคญัต่อผลของการนบัองคป์ระชุมในการประชุมนี้  
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พธิกีร ไดเ้รยีนเชญิ ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ซึง่ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้และเปิด
การประชุม 

ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบั และขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ทีใ่หเ้กยีรตสิละเวลามาร่วมในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ของบรษิัท โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และก่อนเขา้สู่วาระการ
ประชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวต่อทีป่ระชุมดงันี้  

 ปี 2564 ทีผ่่านมา เป็นอกีปีหนึ่ง ทีเ่รายงัตอ้งอยู่ร่วมกบั COVID-19 กนัต่อไป เราทุกคนต่างตอ้งปรบัตวั เพื่อใหอ้ยู่รอดใน
โลกยุคปัจจุบนั ซึง่ทราบกนัดวี่า มคีวามเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็อยู่เสมอ โดย TQM มกีารปรบัตวั เพื่อดูแลลูกคา้ไดด้ยีิง่ขึน้ โดย
ได้น าความ Hi-Tech เขา้มาใช ้พฒันาประสทิธภิาพช่องทาง Tele-sale พฒันากระบวนการท างานให้คล่องตวั และเพิม่ช่องทาง
ดจิทิลั น าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้าในยุคใหม่ แต่สิง่ส าคญัที่เราไม่เคยลมื คอื Hi-Touch ใหบ้รกิารด้วย
ความใส่ใจ เกนิความคาดหวงัของลูกคา้ เขา้ใจความต้องการของลูกคา้ พรอ้มเป็นทีป่รกึษาทีไ่วว้างใจได้  ปัจจยัเหล่านี้ ส่งผล ให ้
TQM ประสบความส าเรจ็ ในปีที่ผ่านมา บรษิัทมจี านวนลูกค้าเพิม่ สรา้งรายได้และก าไรสูงสุดเป็นประวตัิการณ์นับตัง้แต่ด าเนิน
ธุรกจิมา  

 เราเชื่อว่า การจะเตบิโตอย่างยัง่ยนืได ้ควรมาจากการพฒันาไปดว้ยกนัทัง้ Ecosystem ดูแลผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีรอบขา้ง 
และน าหลกัคดิเพื่อความยัง่ยนืนี้ เขา้มาผนวกในการก าหนดเป้าหมายและทศิทางขององค์กร ลงไปจนถึงในกระบวนการท างาน 
เพื่อใหเ้กดิคุณค่ากบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตวัอย่างเช่นในปีทีแ่ลว้ ทีลู่กคา้บางรายประสบปัญหาจากสถานการณ์ทีม่บีรษิทัประกันปิด
ตวัลง ซึง่ TQM แมไ้ม่ไดร้บัผลกระทบโดยตรง บรษิทัยนิดทีีจ่ะท างานเพิม่ขึน้ เพื่อดแูลลกูคา้ ช่วยพนัธมติรธุรกจิในการประสานงาน 
อ านวยความสะดวก บรรเทาผลกระทบที่เกดิขึน้ และในส่วนของพนักงาน บรษิัทได้ลงทุนในระบบคอมพวิเตอร ์เพื่อใหพ้นักงาน
สามารถ Work from Home ได ้เพื่อความปลอดภยัในสขุภาพ โดยไม่กระทบประสทิธภิาพในการท างาน 

ความส าเรจ็และอุปสรรคในช่วงปีทีผ่่านมา จะเป็นแรงผลกัดนัใหบ้รษิทัมุ่งพฒันาต่อไป บนพืน้ฐานทีม่ ัน่คงและแขง็แกร่ง 
เรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวัใหพ้รอ้มรบัความเปลีย่นแปลง สรา้งความเตบิโตใหก้บับรษิทัควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคม 

 
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ไดก้ล่าวเริม่ด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่าบรษิัทไดจ้ดัให้มกีารประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2564 
โดยรายละเอยีดได้น าส่งให้แก่ผู้ถอืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมครัง้นี้แลว้ ปรากฏตามรายละเอยีดในหนังสอืเชญิประชุม 
เอกสารแนบ 1 จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 รบัรองรายงานการประชุม 

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ หรอื
ผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามเพิม่เตมิ พธิกีรจงึด าเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง 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* - 
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หมายเหตุ :  
1.  ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ 3 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ 14,682,400 หุน้ รวมมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 366 ราย รวมจ านวน

หุน้ทัง้หมดในวาระนี้ 516,976,829 หุน้ 
2.  * เพิม่เตมิจ านวนเสยีง “เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ซึ่งไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุทีต่้องมกีารแกไ้ขสบืเนื่องมาจาก

การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้และการนบัคะแนนทีผ่ดิพลาดของผูใ้หบ้รกิารระบบการลงทะเบยีนและนบัคะแนน คอื บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวไมม่นียัส าคญัต่อผลของการลงมตใินวาระนี้ 

มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ที ่1/2564 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสยีง
เอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมเกี่ยวกบันโยบายการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่ยงัเป็นเรื่องที่บรษิัทให้ความส าคญัในการ
ด าเนินงานของบรษิัท โดยบรษิัทมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยดึถือนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ 
บรษิทัไดส้ือ่สารและใหค้วามรูแ้ก่พนักงานรวมถงึคู่คา้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดยีวกนัยงัพจิารณาทบทวนนโยบายต่างๆ รวมไปถงึ
ศกึษาบทบาทหน้าที่ ความรบัผดิชอบของบรษิทัเพิม่เติม เพื่อเตรยีมพรอ้มเขา้รบัการประเมนิและขอรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วม
ปฏบิตัใินการต่อต้านคอรร์ปัชนัตามค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ต่อไป ซึง่ปัจจุบนับรษิทั
อยู่ระหว่างการด าเนินการขอการรบัรบัรองเป็นสมาชกิของแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรอื CAC) 

จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.นภสันันท์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร (CEO) เป็น
ผูร้ายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ของบรษิทัใหท้ีป่ระชุมทราบ  

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

รายงานผลประกอบการประจ าปี 2564 บรษิัท ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในปี 2564 ประเทศไทยต้อง
เผชญิกบัวกิฤติโควดิ-19 มกีารระบาดหนักขึน้ กระทบการด าเนินงานกบัหลายบรษิทั อย่างไรกด็ ีTQM ในฐานะนายหน้าประกนั
ไม่ไดร้บัผลกระทบดงักล่าวโดยตรง เนื่องจากไม่ไดร้บัความเสีย่งในการจ่ายค่าสนิไหมชดเชย โดย TQM ยงัมฐีานะทางการเงนิที่
แขง็แกร่ง มกีารเตบิโตทีด่ ีมยีอดเบีย้ประกนัเพิม่จากปีก่อน 17% เป็น 17,505 ลา้นบาท ซึง่มกีารเตบิโตต่อเนื่อง อตัราการเตบิโต
เฉลีย่ต่อปีอยู่ที ่14% ในปี 2564 TQM มรีายไดร้วม 3,427 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 291 ลา้นบาท หรอื 9% จากปีก่อน เน่ืองจากยอดขาย
และค่าบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ในทุกผลติภณัฑป์ระกนัภยั โดยประกนัรถยนตซ์ึง่เป็นธุรกจิหลกัของ TQM ยงัคงเตบิโตไดด้แีละในไตรมาสที ่
3 ปี 2564 นี้ มรีายการพเิศษ คอื การบนัทกึก าไรจากการซือ้กจิการ บรษิทั ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร ์จ ากดั และ บรษิทั ทรู เอก็ซต์รา้   
โบรกเกอร ์จ ากดั ในราคาทีต่ ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรม เป็นจ านวน 63.8 ลา้นบาท 

รายไดด้งักล่าวแบ่งเป็น รายไดค้่านายหน้า 2,022 ลา้นบาท, รายไดค้่าบรกิาร 1,234 ลา้นบาท และรายไดอ้ื่น 171 ลา้น
บาท ซึง่เป็นสดัสว่น 59%, 36% และ 5% ตามล าดบั ซึง่เป็นสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกบัปีทีผ่่านมา 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารเท่ากบั 1,545 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2% จากปีก่อน ตามรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ แต่ต้นทุนทีเ่พิม่ขึน้นัน้มอีตัรา
การเพิม่ทีน้่อยกว่าการเตบิโตของรายได ้ดงันัน้เมื่อเทยีบตน้ทุนกบัรายไดร้วมแลว้จงึมสีดัสว่นเท่ากบั 45% ซึง่ลงลดจากปีก่อนอย่าง
ต่อเนื่อง สว่นค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเท่ากบั 781 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4% จากปีก่อน ตามการเตบิโตของรายได ้แต่ค่าใชจ้่าย
ในการขายและบรหิารทีเ่พิม่ขึน้นัน้มอีตัราทีน้่อยกว่าการเตบิโตของรายได ้ดงันัน้เมื่อเทยีบกบัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารกบั
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รายได้รวมแล้ว จงึมสีดัส่วนเท่ากบั 23% ลดลงจากปีก่อนอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลกัมาจากการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ก าไรสุทธขิองปี 2564 เท่ากบั 892 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 190 ลา้นบาท หรอืเท่ากบั 27% จากการเพิม่ของยอดขายทุก
ช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ทีช่่วยเพิม่รายไดโ้ดยไม่ต้องเพิม่ต้นทุนการบรกิารในอัตราทีส่งู และเพิม่จากบรษิทั ทรู ไลฟ์ 
โบรกเกอร ์จ ากดั และบรษิทั ทร ูเอก็ซต์รา้ โบรกเกอร ์จ ากดั ทีเ่ริม่รบัรูร้ายไดแ้ละก าไรในไตรมาสที ่3 และ 4 และบรษิทั อซีี ่เลนดิง้ 
จ ากดั ทีร่บัรูร้ายไดแ้ละก าไรในไตรมาสที ่4 รวมถงึการบรหิารควบคุมตน้ทุนค่าใชจ้่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ โดย TQM มอีตัราก าไร
สทุธทิีป่รบัตวัดขีึน่อย่างต่อเนื่อง นบัจาก 18% ในปี 2562 เป็น 22% ในปี 2563 และ 26% ในปี 2564 จงึท าใหก้ าไรต่อหุน้เพิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 เท่ากบั 1.48 บาท โดยค านวนจากพารใ์หม่ ทีม่จี านวนหุน้ 600 ลา้นหุน้  

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัในปี 2564 มดีงัต่อไปนี้    

 อตัราสว่นสภาพคล่อง อยู่ที ่2.7 เท่า แสดงถงึสภาพคล่องทีด่ ี  
 อตัราก าไรขัน้ตน้ 52.8% เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา 
 อตัราก าไรสทุธ ิ26% เพิม่ขึน้ต่อเน่ืองจากปีทีผ่่านมาเช่นกนั 
 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ หรอื Return on Equity อยู่ที ่33% 
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์หรอื Return on Assets อยู่ที ่22.2%   
 และอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ หรอื Debt to Equity ratio อยู่ที ่0.5 เท่า แสดงถงึฐานะทางการเงนิที่

แขง็แกร่ง 
 

อตัราส่วนทางการเงนิส าคญัที่กล่าวมาขา้งต้น แสดงถงึฐานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัที่
กล่าวมาขา้งตน้ สะทอ้นถงึการด าเนินงานทีด่ใีนทุกๆ ดา้น ทัง้ในแง่สภาพคล่อง ประสทิธภิาพในการท าก าไรและฐานะทางการเงนิ 

พธิกีร ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระที ่2 นี้ เป็นวาระทีแ่จง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะ ต่อจากนัน้ พธิกีรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่ในวาระนี้ไดม้ผีูถ้อืหุน้สอบถาม
มาดงันี้ 

ค าถามท่ี 1  จากคุณพชัรนันท์ ลาวณัยร์ตันกลุ เป็นผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในปี 2565 น้ี บริษัทมีความท้าทายในการ
แข่งขนัทางธรุกิจหรอืไม่  เช่น เรือ่งคู่แข่ง 
ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า จากสถานการณ์โควดิ-19 ทุกองคก์รต้องพบความทา้ทายทัง้หมด ใน

ธุรกจิประกนัภยักเ็ช่นกนั  ในความทา้ทายจะแบ่งเป็น 2 ดา้น ความทา้ทายต่อการเปลีย่นแปลงต่อพฤตกิรรมการของผูบ้รโิภค และ
ความทา้ทายต่อปัญหาทางดา้นเศรษฐกจิ เรื่องของโควดิ-19 เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหธุ้รกจิประกนัภยัเกดิการตื่นตวัมาก ประชาชน
ซื้อประกนัโควิดอย่างถล่มทลาย การขายประกนัที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน ที่มปีริมาณการซื้ออย่างมหาศาลเป็นการซื้อผ่านทาง
ออนไลน์ ผลทีต่ามมาคอืการเคลมทีส่งูมากอย่างทีไ่ดท้ราบ ในปีทีผ่่านมาจะเหน็ไดว้่าบรษิทัประกนัภยัชดใชค้่าสนิไหมเป็นจ านวน
มาก และหลายบรษิทัประกนัภยัต้องหยุดด าเนินธุรกจิ TQM ไดอ้อกมาแถลงผลประกอบการรวมถงึสถานะทีบ่รษิทัเป็นตวักลาง 
เป็นโบรคเกอร ์ทีไ่ม่ไดม้ผีลกระทบต่อเรื่องของโควดิ เน่ืองจากบรษิทัไม่ไดร้บัประกนัและไม่ไดร้บัความเสีย่ง สิง่ทีเ่กดิขึน้เป็นทัง้ดา้น
บวกและด้านลบ ในภาพรวมท าให้ประชาชนตื่นรู้ ตระหนัก และให้ความส าคญักบัประภัยมากยิ่งขึ้น และเชื่อว่าในเชิงธุรกิจ 
Momentum ก็จะกลับคืนพร้อมกับทประเทศต่างๆ ที่เริ่มเปิดประเทศ เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ต่างประเทศเริ่มมีการใช้ชีวิตปกต ิ
เศรษฐกจิต่างๆกจ็ะกลบัมา ส าหรบั TQM ได้มกีารพฒันาและลงทุนไป มทีัง้ เทคโนโลย ีแอปพลเิคชัน่ และรวมถงึการท า M&A 
ทัง้หมดน้ีจะสามารถท าให ้TQM เตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนืต่อไป 
 
 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565          หน้า 8 / 23 
 

ค าถามท่ี 2  จากคณุพชัรนันท ์ลาวณัยร์ตันกลุ เป็นผูถ้ือหุ้น ได้สอบถามว่า ความคาดหวงัผลการด าเนินงาน ยงัคงเป็นไป
ตามเป้าท่ีทางผูบ้ริหารได้แจ้งไว้ใน Opportunity Day หรอืไม่ 
ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร(CEO) ไดช้ีแ้จงว่า เป้าหมายส าหรบัทัง้ปี 2022 คอืมี

เบีย้ประกนัทีโ่ตแบบ Organic ที ่19,000 ลา้นบาท และคาดว่าจะเสรมิดว้ย Inorganic Growth อกีประมาณ 9,600 ลา้นบาท รวม
เป็นประมาณ 29,000 ลา้นบาท TQM มเีป้าหมายระยะยาวทีจ่ะท ายอดเบีย้ประกนัใหถ้งึ 50,000 ลา้น ภายในปี 2569 โดยในปี 
2564 ทีผ่่านมา บรษิทัท ายอดเบีย้ประกนัได ้17,500 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากธุรกจินายหน้าประกนัภยั บรษิทัคาดว่าจะมกีาร
เตบิโตแบบ Organic เฉลี่ย 15% น าโดยประกนัรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกจิหลกั และเสรมิดว้ยธุรกจิทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตด ีเช่น
ประกนับา้น และการใชช้่องทางดจิทิลั นอกจากนี้ ยงัมโีอกาสโตแบบ Inorganic ซึง่เราเตรยีมแผนทีจ่ะท า M&A หรอืตัง้ธุรกจิใหม่
เพิม่ต่อไป 
 
ค าถามท่ี 3  จากคณุพชัรนันท ์ลาวณัยร์ตันกลุ เป็นผูถ้ือหุ้น ได้สอบถามว่า สถานการณ์เก่ียวกบัสงคราม และ น ้ามนัแพง 

มีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมกบับริษทัหรอืไม่ อย่างไร 
คุณสมพร อ าไพสุทธพิงษ์ กรรมการ และประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) ได้ชี้แจงว่า สถานการณ์ดงักล่าวเป็น

ภาวะเศรษฐกจิโลกโดยรวม ไม่ใช่เพยีงประเทศไทยเท่านัน้ทีม่ผีลกระทบ หากจะมองว่าการขึน้ราคาของน ้ามนัมผีลกระทบทางออ้ม
จากปรมิาณการใชร้ถยนต ์ไม่มผีลกระทบทีเ่ป็นนัยส าคญั จากตวัอย่างเมื่อ 2 ‟ 3 ทีผ่่านมา จากสถานการณ์โควดิ-19 แพร่ระบาด 
มกีารลอ็กดาวน์ประเทศและทัว่โลก แต่ผลประกอบการของ TQM ยงัเพิม่ขึน้ทุกไตรมาสและเตบิโตขึน้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง ถงึแมม้ี
การลอ็กดาวน์ท าให้ปรมิาณการใช้รถลดลงจรงิ แต่การท าประกนัไม่ได้ท าประกนัเป็นครัง้คราว การท าประกนันัน้ทุกคนท าเพื่อ
ป้องกนัความเสีย่ง เปิดช่องว่างของการเสีย่งภยัทีจ่ะเกดิขึน้ เพราะฉะนัน้การท าประกนัต้องท าเป็นรายปี การปิดหรอืการหยุดใช้
เป็นสถานการณ์ชัว่คราวหรอืชัว่ขณะเท่านัน้ ดงันัน้การท าประกนัยงัคงมอียู่ต่อเนื่อง ทีผ่่านมาผลประกอบการของ TQM จากการ
ขายประกนัรถยนตไ์ม่ไดม้ยีอดลดลง ในทางกลบักนัยอดขายประกนัภยัรถยนต์ ประกนัสุขภาพ และประกนัอุบตัเิหตุ กลบัมยีอดที่
แสดงใหเ้หน็ไดช้ดัว่ามกีารเตบิโตมาอย่างต่อเนื่อง 
 
ค าถามท่ี 4  จากคณุทองทศ แพงลาด อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รบัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถามว่า

ตามท่ีเกิดปัญหาการเคลมประกนัโควิด-19 (เจอ - จ่าย - จบ) จนท าให้บริษัทฯประกนัภยับางแห่งต้องหยุด
ด าเนินกิจการ บางแห่งก าลงัมีข่าวการร้องเรียนอย่างต่อเน่ืองนัน้ จะมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของธุรกิจ
ประกนัภยั และบริษทัอย่างไรหรอืไม่ 
คุณสมพร อ าไพสุทธพิงษ์ กรรมการ และประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) ชี้แจงว่า TQM ไม่ได้รบัผลกระทบ

โดยตรง เน่ืองจาก TQM ไม่ไดร้บัเสีย่งภยั บรษิทัเป็นเพยีงนายหน้าประกนัเท่านัน้ ไม่ต้องรบัเคลม อาจจะเหน็ข่าวว่า TQM มกีาร
ช่วยเคลม คอืการท าเอกสาร การช่วยยื่นเรื่อง การช่วยใหค้ าปรกึษากบัลกูคา้รายย่อย และด าเนินการแทน แต่ในส่วนของการเคลม
เงนิและช าระเงนิจะเป็นบรษิทัประกนัภยัโดยตรงทีต่อ้งช าระใหล้กูคา้ อย่างไรกต็าม การทีเ่กดิผลกระทบต่อพนัธมติรธุรกจิคอืบรษิทั
ประกนั หรอืลกูคา้ของบรษิทัซึง่ไดร้บัผลกระทบจากตดิเชือ้โควดิ-19 หรอืเจบ็ป่วย TQM คอืนายหน้าซึง่ตอ้งดูแลลูกคา้และคู่คา้ของ
บรษิทัทุกราย ตามนโยบายบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัคู่คา้ , พนัธมติร, Governance คอืจรรยบรรณทาง
ธุรกจิทีเ่ป็นนโยบายทีช่ดัเจนของกลุ่มบรษิทั บรษิทัจงึพยายามสุดความสามารถทีจ่ะช่วยเหลอื อ านวยความสะดวก ประสานงาน
ใหก้บัลูกคา้และพนัธมติรธุรกจิ เพื่อช่วยลดปัญหาผลกระทบใน Ecosystem บรษิทัเป็นตวักลางเป็นหน้าทีท่ีบ่รษิทัต้องท า บรษิทั
ยนิดทีีจ่ะรบัใชแ้ละใหบ้รกิารตลอดเวลา 

มติท่ีประชุม  รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2564 
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วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปี สิน้สุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 โดยในวาระนี้ประธานฯ 
ไดม้อบหมายใหคุ้ณสมพร อ าไพสทุธพิงษ์ กรรมการ และประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) เป็นผูร้ายงานงบการเงนิใหท้ีป่ระชุม
ทราบ 

คุณสมพร อ าไพสุทธพิงษ์ กรรมการ และประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) แจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึง่ก าหนดให ้บรษิทัต้องจดัท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 
2564 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยมผีูส้อบบญัชขีองบรษิัทไดต้รวจสอบและลงนามรบัรองแลว้ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัส่งงบการเงนิ ประจ าปี 2564 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้ม
กบัหนงัสอืเชญิประชุมครัง้นี้แลว้ โดยมสีาระส าคญั ดงันี้ 

               (ลา้นบาท) 

     รายการ 
งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2564 
สนิทรพัยร์วม    4,436.4 
หนี้สนิรวม        1,425.8 
รายไดร้วม        3,427.0 
ก าไรสทุธ ิ        891.8 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.48 

 
พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบ

ฉนัทะซกัถามเพิม่เตมิ พธิกีรจงึด าเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี้ 

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 :  
1. ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ 1 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ 187,200 หุน้ รวมมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 367 ราย รวมจ านวนหุน้

ทัง้หมดในวาระนี้ 517,164,029 หุน้ 
2.  * เพิม่เตมิจ านวนเสยีง “เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ซึ่งไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุทีต่้องมกีารแกไ้ขสบืเนื่องมาจาก

การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้และการนบัคะแนนทีผ่ดิพลาดของผูใ้หบ้รกิารระบบการลงทะเบยีนและนบัคะแนน คอื บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวไมม่นียัส าคญัต่อผลของการลงมตใินวาระนี้ 

 
มติท่ีประชุม  อนุมตังิบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผล โดยในวาระนี้ประธานฯ 
ไดม้อบหมายใหคุ้ณสมพร อ าไพสทุธพิงษ์ กรรมการ และประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) เป็นผูร้ายงานงบการเงนิใหท้ีป่ระชุม
ทราบ 
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คุณสมพร อ าไพสุทธพิงษ์ กรรมการ และประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัจะจ่ายเงนิปัน
ผลประจ าปีจากผลประกอบการของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และก าไรสะสมของปี 2564 ตาม
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามทีบ่รษิทัมกีารเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้เมื่อเดอืน มกราคม 2565 ทีผ่่านมา โดยจ่ายเงนิปันผลจาก
งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท จ านวน 600 ลา้นหุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิ 300 ลา้นบาท การจ่ายเงนิปัน
ผลดงักล่าวบรษิทัจะหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายในอตัรารอ้ยละ 10 หรอืเท่ากบั 0.05 บาทต่อหุน้ จากเงนิทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บั ผูถ้ือหุน้จะไดร้บั
เงนิปันผลเป็นเงนิสดสุทธเิท่ากบั 0.45 บาทต่อหุน้ ซึง่บรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแลว้เมื่อวนัที ่9 กนัยายน 2564 จ านวน
หุน้ละ 1.45 บาท เป็นจ านวนเงนิ 435 ลา้นบาท รวมเป็นเงนิจ่ายปันผลทัง้สิน้ 735 ลา้นบาท 

การจ่ายเงนิปันผลในครัง้นี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบรษิทั ซึง่บรษิทัไดต้ัง้ส ารองตามกฎหมายครบถ้วน
แลว้ โดยก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัปันผล (Record date) ในวนัที ่25 มนีาคม 2565 และใหจ้่ายเงนิปันผลในวนัที ่12 พฤษภาคม 
2565 มลูค่าเงนิปันผลทีบ่รษิทัจะจ่ายในครัง้นี้ปรากฏตามรายละเอยีดตารางเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมา ดงันี้ 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2564 2563  2562 
ก าไรสุทธ ิงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 774,575,888 625,669,423 542,544,004 
จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 
เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) 1.45 1.00 0.65 

วนัทีจ่่ายเงนิปันผล 9 กนัยายน 2564   8 กนัยายน 2563 12 กนัยายน 2562 
จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 600,000,000* 300,000,000 300,000,000 
เงนิปันผลจากผลการด าเนินงานและก าไรสะสม (บาท/หุน้) 0.5 1.15 1.10 

วนัทีจ่่ายเงนิปันผล 12 พฤษภาคม 2565 14 พฤษภาคม 2564 14 พฤษภาคม 2563 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้ส้ิน (บาท) 735,000,000 645,000,000 525,000,000 
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ (%) 94.89 103.09 96.77 

หมายเหตุ :  * ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ประชุมเมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2564 ไดม้มีตอินุมตักิารเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวจ้ากเดมิ 1.00 
บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท มผีลซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมือ่วนัที ่13 มกราคม 2565 

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ ผูร้บั
มอบฉนัทะซกัถามเพิม่เตมิ พธิกีรจงึด าเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี้ 

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 : * เพิม่เติมจ านวนเสยีง “เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ซึ่งได้ตรวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุที่ต้องมกีารแกไ้ขสบื
เนื่องมาจากการลงทะเบยีนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผดิพลาดของผู้ให้บรกิารระบบการลงทะเบยีนและนับคะแนน คือ 
บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวไมม่นีัยส าคญัต่อผลของการลงมตใิน
วาระนี้ 

มติท่ีประชุม  อนุมตัจิดัสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผล ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของ
บรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนกรรมการ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได ้กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและ
ปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ชว้ธิสีมคัรใจของกรรมการหากกรรมการทีส่มคัรใจออกจากต าแหน่งยงัไม่ครบจ านวนตาม
วรรคแรกกใ็หใ้ชว้ธิจีบัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  ในปีนี้มี
กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ มดีงันี้ 

1. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา  กรรมการ 
2. นางสาวรตันา พรรณนิภา  กรรมการ 
3. นางสาวสมพร อ าไพสทุธพิงษ์  กรรมการ 

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า  ผ่านระบบการ
แจง้ขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่1 – 31 ธนัวาคม 2564 เมื่อครบก าหนดแลว้
ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลใดเขา้มารบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี่วนไดเ้สยี ไดพ้จิารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ
ด าเนินงานของบรษิทั ตลอดจนไดพ้จิารณาคุณสมบตั ิประสบการณ์ และความเชีย่วชาญของกรรมการทีค่รบก าหนดต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระแลว้เหน็ว่าเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทัโดยให ้ (1) 
ดร.นภสันันท์ พรรณนิภา (2) นางสาวรตันา พรรณนิภา (3) นางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอกี
วาระหนึ่ง ทัง้นี้ไดแ้นบรายละเอยีดประวตัทิัง้ 3 ท่าน ปรากฏในหนงัสอืเชญิประชุม เอกสารแนบ 3 

ซึง่บุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อในครัง้นี้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรอง หรอืการพจิารณาอย่างรอบคอบ  ระมดัระวงัจาก
คณะกรรมการบรษิทัแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่ง
ตามวาระโดยเสนอชื่อกรรมการทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการและด ารงต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึ่ง 
ไดแ้ก่ (1) ดร.นภสันันท ์พรรณนิภา (2) นางสาวรตันา พรรณนิภา (3) นางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ์ เป็นกรรมการบรษิทั  ซึง่
กรรมการบรษิทัมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีพธิกีรไดเ้รยีนเชญิกรรมการทัง้สามท่านออกจากการประชุมในวาระนี้ชัว่คราว  

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

1. ดร.นภสันันท ์พรรณนิภา 

 มติท่ีลง  จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถื้อหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 505,326,915* 97.7558* 
ไม่เหน็ดว้ย 11,601,114* 2.2442* 
บตัรเสยี - - 
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 มติท่ีลง  จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถื้อหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

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

หมายเหตุ : * เพิม่เตมิจ านวนเสยีง "เหน็ดว้ย" “ไม่เหน็ดว้ย”และ “งดออกเสยีง” ซึ่งไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุทีต่้องมกีาร
แกไ้ขสบืเนื่องมาจากการลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้และการนบัคะแนนทีผ่ดิพลาดของผูใ้หบ้รกิารระบบการลงทะเบยีนและนับคะแนน 
คอื บรษิทั โอเจ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวไม่มนีัยส าคญัต่อผลของการลง
มตใินวาระนี้ 

2. นางสาวรตันา พรรณนิภา 

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 : * เพิม่เติมจ านวนเสยีง "เห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ซึ่งไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุที่ต้องมกีารแกไ้ขสบื
เนื่องมาจากการลงทะเบยีนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผดิพลาดของผู้ให้บรกิารระบบการลงทะเบยีนและนับคะแนน คือ 
บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวไมม่นีัยส าคญัต่อผลของการลงมตใิน
วาระนี้ 

3. นางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ์ 

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 "เห็นดว้ย" และ “งดออกเสยีง” ซึ่งไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุทีต่้องมกีารแกไ้ขสบื
เนื่องมาจากการลงทะเบยีนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผดิพลาดของผู้ให้บรกิารระบบการลงทะเบยีนและนับคะแนน คือ 
บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวไมม่นีัยส าคญัต่อผลของการลงมตใิน
วาระนี้ 

มติท่ีประชุม  อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ ตามรายชื่อทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุมจ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้เป็น
กรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

1. ดร.นภสันันท์ พรรณนิภา ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

2. นางสาวรตันา พรรณนิภา ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565          หน้า 13 / 23 
 

3. นางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ์ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นไดอ้นุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
จากนัน้พธิกีร จงึเชญิกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้สูห่อ้งประชมุ 

 
วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ าปี 2565 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ไดพ้จิารณาโดยค านึงถงึกล
ยุทธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบรษิทั ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตและบทบาทของความรบัผดิชอบ (Accountability and 
Responsibility) รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน ทัง้นี้ อยู่ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่
ในอุตสาหกรรม คณะกรรมการบรษิัทเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 ซึง่เป็นจ านวนเงนิเท่ากบัปี 2564 รายละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทนการประชมุคณะกรรมการ 
เบีย้ประชมุ / ครัง้ (บาท) 

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

- กรรมการ - ไม่มี - - ไมม่ ี- 

 
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 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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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 เหตุทีต่้องมกีารแกไ้ขสบื

เนื่องมาจากการลงทะเบยีนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผดิพลาดของผู้ให้บรกิารระบบการลงทะเบยีนและนับคะแนน คือ 
บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวไมม่ีนัยส าคญัต่อผลของการลงมตใิน
วาระนี้ 

มติท่ีประชุม  อนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุม 

 
วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2565 

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมารุต สมิะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการคดัเลอืก
ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2565 ของบรษิทัใหท้ีป่ระชุมทราบ  

คุณมารุต สมิะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาคดัเลอืก
ผู้สอบบญัชีตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เลอืกบริษัท เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั หรือ 
“KPMG” เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ าปี 2565 เมื่อไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบปรมิาณงานและอตัราค่าสอบบญัชี
ของบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในระดบัเดยีวกนัแลว้เหน็ว่า KPMG มคี่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสม มปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญ และยงั
เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ใหต้รวจสอบงบการเงนิ
ของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ได้  โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนุมตัิ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก KPMG เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 โดย
มรีายนามต่อไปนี้ 

ล าดบั รายช่ือผู้สอบบญัชี เลขท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้บริษทั  

1 คุณโชคชยั งามวุฒกิุล 9728 1 ปี และ/หรอื 

2 คุณอรวรรณ ชุณหกจิไพศาล 6105 ไมม่ ี และ/หรอื 

3 คุณบุญญฤทธิ ์ถนอมเจรญิ 7900 ไมม่ ี  

โดยผู้สอบบญัชดีงักล่าว ได้รบัอนุญาตให้ตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย และแสดงความเหน็เกี่ยวกบังบ
การเงนิประจ าปีของบรษิทัและบรษิทัย่อย หากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได ้KPMG สามารถจดัหา
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรายอื่นจาก KPMG เพื่อท าหน้าทีแ่ทนได้ และเหน็สมควรเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีส าหรบัค่าสอบ
บญัชขีองงบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัและบรษิทัย่อย ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และค่า
สอบทานงบไตรมาสใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ดงันี้ 
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รายการ ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 
อตัราค่าตอบแทน 

เม่ือเทียบกบัปีก่อน (เพิม่/(ลด)) 
บรษิทัผูส้อบบญัช ี บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั จ านวนเงนิ (บาท) % 
ค่าสอบบญัช ี(บาท) 
 บรษิทั 1,100,000 1,050,000 50,000  4.76% 
 บรษิทัย่อย 4,950,000 3,720,000 1,230,000 33.06% 

รวม 6,050,0001/ 4,770,000 1,280,000 26.83% 
 

ค่าบรกิารอื่น2/ ตามทีจ่่ายจรงิ 137,626   
หมายเหตุ : 
1/ ค่าสอบบญัชเีพิม่ขึน้เนื่องจากเพิม่การตรวจสอบบรษิทั ทร ูไลฟ์ โบรกเกอร ์จ ากดั, บรษิทั ทร ูเอก็ซ์ตรา้ โบรกเกอร ์จ ากดั และบรษิทั อซีี่ เลนดิ้ง จ ากดั 
ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้ตามปรมิาณงานตรวจสอบทีเ่พิม่ขึน้ 

2/ ค่าสอบบญัชปีี 2564 ขา้งต้นไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non Audit fee) ซึ่งเป็นค่าบรกิารตรวจสอบการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ ค่าบรกิาร  
จดัเตรยีมขอ้มลูเอกสารและค่าใชจ้่ายเรยีกเกบ็อื่น ๆ ของผูส้อบบญัช ีจ านวน 137,626 บาท (หนึ่งแสนสามหมืน่เจด็พนัหกรอ้ยยีส่บิหกบาท) 

 
ผูส้อบบญัชดีงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษิทัและบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่

เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

จากนัน้ พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ผู้รบัมอบฉันทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่ในวาระนี้ไม่มผีูถ้อืหุ้น 
ผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามเพิม่เตมิ พธิกีรจงึด าเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี้ 

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 "เหน็ด้วย" และ “งดออกเสยีง” ซึ่งได้ตรวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุที่ต้องมกีารแกไ้ขสบื
เนื่องมาจากการลงทะเบยีนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผดิพลาดของผู้ให้บรกิารระบบการลงทะเบยีนและนับคะแนน  คือ 
บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวไมม่นีัยส าคญัต่อผลของการลงมตใิน
วาระนี้ 

มติท่ีประชุม  อนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชบีรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย
และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 2565 ด้วยคะแนนเสยีงเอกฉันทข์องผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัธรุกรรมการเข้าลงทุนในบริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง

กนัของบริษทั 

พธิกีรแนะน าทีป่รกึษาในการท ารายการดงันี้ 

ท่ีปรกึษาทางการเงิน 
1. นางสาวพนัทติา แซ่เอง็  รองกรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
2. นายธรีพล  สายแกว้  ผูช้่วยผูอ้ านวยการ  บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
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ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ  
1. นายสหีราช อชัฌประเสรฐิ ผูอ้ านวยการอาวุโส วาณิชธนกจิ  บรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอรี ่จ ากดั 
2. นายพลณฏัฐ กติตอิคัรเสถยีร นกัวเิคราะห ์   บรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอรี ่จ ากดั  

 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ประธานฯ และดร.นภสันันท ์พรรณนิภา กรรมการ เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในวาระนี้ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีจงึขอใหน้ายมารุต สมิะเสถยีร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานฯ ด าเนินการประชุม
น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัธิุรกรรมการเขา้ลงทุนในบรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่เขา้ข่ายเป็นรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั 

พธิกีรไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ผูม้สี่วนไดเ้สยี (ผูข้ายหุน้สามญัของ TQR และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (ตามมาตรา 258 ของ พรบ.
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ ซึง่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ในวาระนี้ มดีงันี้     

1. บรษิทั อเีทอนอล โกรท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  จ านวน  306,892,800  หุน้ 
2. นายอญัชลนิ พรรณนิภา    จ านวน    22,390,000  หุน้ 
3. นางนภสันนัท ์พรรณนิภา    จ านวน    18,596,400  หุน้ 
            รวม         347,879,200  หุ้น 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่ไดเ้ขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
4. นางสาว องิฟ้า พรรณนิภา                                    จ านวน              200  หุน้ 
           รวมทัง้ส้ิน        347,879,400  หุ้น 

 
จากนัน้พธิกีรไดเ้ชญิผู้มสี่วนไดเ้สยีในวาระนี้ คอื ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา และดร.นภสันันท์ พรรณนิภา ออกจากหอ้ง

ประชุม เมื่อกรรมการทัง้สองท่านออกจากหอ้งประชุมเรยีบรอ้ยแลว้ พธิกีรไดเ้ชญิ นายมารุต สมิะเสถยีร ท าหน้าทีเ่ป็นประธานฯ 
ด าเนินการประชุมในวาระนี้ 

นายมารุต สมิะเสถยีร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมในวาระนี้ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า การ
เขา้ลงทุนซือ้หุ้นสามญัของบรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) (“TQR”) รวมจ านวน 102,000,000 หุน้ หรอืคิดเป็นร้อยละ 44.35 
ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ TQR ในราคาหุน้ละ 5.10 บาท (หา้บาทสบิสตางค)์ คดิเป็นมูลค่ารวม 520.20 
ลา้นบาท จากนายอญัชลนิ พรรณนิภา และนางนภสันนัท ์พรรณนิภา (รวมเรยีกว่า “ผูข้ายหุน้สามญัของ TQR”) ซึง่เป็นบุคคลเกีย่ว
โยงกนัของบรษิัท โดยผู้ขายหุ้นสามญัของ TQR เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท 
(“ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR”) ภายหลงัธุรกรรมการซือ้หุ้นสามญัของ TQR บรษิทัจะมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน TQR คดิเป็น
ประมาณรอ้ยละ 44.43 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ TQR ซึง่เกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
ของ TQR เป็นผลใหบ้รษิทัมหีน้าทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ีเ่หลอืทัง้หมดของ TQR ประมาณรอ้ยละ 55.57 ของจ านวนหุน้ที่
ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ TQR ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ทีท่จ.12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ
วธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ธุรกรรมการเขา้ซือ้หุน้
สามญัของ TQR และการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ส่วนที่เหลอืทัง้หมดของ TQR ซึ่งรายการดงักล่าวขา้งต้นเป็นการไดม้าซี่ง
สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็น
การได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์(และทีม่กีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 (และทีม่กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) (รวมเรยีกว่า “ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์”) ซึง่ธุรกรรมการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ TQR และ
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมดของ TQR มขีนาดรายการสงูสุดเมื่อค านวณตามเกณฑม์ูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน
สุทธ ิ(NTA) เท่ากบัรอ้ยละ 30.22 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิทั อ้างองิตามงบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบ
ของบรษิทัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ทัง้นี้ เมื่อรวมกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยอ์ื่นทีเ่กดิขึน้ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา
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ก่อนเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ท าให้รายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทที่มขีนาดเท่ากบั 31.07 ถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มี
ขนาดรายการมลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรอืสงูกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ 

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ TQR เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 
2546 (และทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) (รวมเรยีกว่า “ประกาศรายการที่เกีย่วโยงกนั”) เนื่องจากเป็นการซือ้หุน้สามญัของ TQR จาก
ผูข้ายหุน้สามญัของ TQR ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัและเป็นผูท้ีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็น
กรรมการและกรรมการผูม้อี านาจผกูพนัของ TQR โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และ/หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัของ TQR จะอนุมตัิ
ต่อไป ทัง้นี้ มมีลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัคดิเป็นรอ้ยละ 36.90 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(NTA) ของบรษิทั อา้งองิตาม
งบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบของบรษิทัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่มลูค่าของรายการมากกว่า 20 ลา้นบาทหรอืมากกว่ารอ้ย
ละ 3 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(NTA) ของบรษิทัแลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

ในการท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR บรษิทัตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทัก่อนการท ารายการ
ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารท าธุรกรรมการซือ้
หุน้สามญัของ TQR ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ 

ทัง้นี้ รายละเอยีดประกอบการพจิารณาอนุมตัิการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัปรากฏตามสารสนเทศเกีย่วกบัรายการที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทั ปรากฏตามตามหนงัสอืเชญิประชุม เอกสารแนบ 4 และเอกสารแนบ 5 

คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการบรษิทัทีม่สีว่นไดเ้สยีมคีวามเหน็ว่า ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR จาก (1) 
นายอญัชลนิ พรรณนิภา และ (2) นางนภสันันท์ พรรณนิภา เป็นการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ใหม้คีวามชดัเจนและโปร่งใส และ
เป็นการกระจายการลงทุนของบรษิทัไปสู่ธุรกจิการประกนัต่อซึ่งเป็นธุรกจิเกี่ยวเนื่องกนักบับรษิทั ท าใหส้ามารถสรา้งมูลค่าเพิม่
ใหก้บับรษิทัจากการน าเสนอการใหบ้รกิารประกนัภยัแบบครบวงจร นอกจากนี้ยงัพจิารณาถงึศกัยภาพของรายไดท้ีค่าดว่าสามารถ
เตบิโตไดภ้ายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมเนื่องจาก Business Synergy และการร่วมพฒันาผลติภณัฑใ์นการประกนัภยั ดงันัน้ การเขา้
ท ารายการดงักล่าวจงึเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้ือหุน้ มคีวามสมเหตุสมผล สอดคล้องกบัแผนกลยุทธข์องบรษิัท ใน
ราคาที่ไม่เกนิกว่าราคาตลาดที่ซื้อจากบุคคลภายนอกที่เป็นอสิระ รวมทัง้การเขา้ท ารายการอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมด้วย
เหตุผลดงัทีก่ล่าวมาในทีป่ระชุมขา้งตน้ และเหน็ควรใหน้ าเสนอการท ารายการดงักล่าวต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) คือ บริษัท สลีม แอ๊ดไวเซอรี จ ากดั เพื่อให้
ความเหน็ต่อการท ารายการดงักล่าว โดยขอเชิญน าเสนอความเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของ
รายการต่อบรษิทั ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ และความเสีย่ง ต่อทีป่ระชุม 

นายสหีราช อชัฌประเสรฐิ ทีป่รกึษาการเงนิอสิระ (IFA) จากบรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอร ีจ ากดั กล่าวสวสัดผีูถ้อืหุน้ และ
น าเสนอรายงานความเหน็ทีป่รกึษาการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัส าหรบัการเข้าลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั ทคีวิ
อาร ์จ ากดั (มหาชน) (“TQR”) 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ  

เป็นรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยจ์ากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั คอื บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (“TQM”) มี
ความประสงคจ์ะเขา้ซือ้หุน้สามญัของ TQR จ านวน 102,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 44.35 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของ TQR จากผูถ้อืหุน้เดมิของ TQR คอื นายอญัชลนิ พรรณนิภา และนางนภสันันท ์พรรณนิภา ในราคาหุน้ละ 5.10 
บาท คดิเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 520.20 ลา้นบาท 
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ภายหลงัจากธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ TQR ส าเรจ็ TQM มหีน้าทีจ่ะต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ีเ่หลอืทัง้หมด
ของ TQR คอื รอ้ยละ 55.57 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ TQR รายละเอยีดดงันี้ 

ผูข้าย 
จ านวนหุน้ที่
ไดม้า (หุน้) 

ราคาทีไ่ดม้า 
(บาท/หุน้) 

จ านวนเงนิ หมายเหตุ 

1. นายอญัชลนิ พรรณนิภา* 59,500,000 5.10 303,450,000 TQM คาดว่าการเขา้ท ารายการจะ
แลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที ่2 ปี 2565 2. นางนภสันนัท ์พรรณนิภา* 42,500,000 5.10 216,750,000 

รวม 102,000,000  520,200,000  
3. ผูถ้อืหุน้รายอื่นทีต่อบรบัค า
เสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง TQM 

127,810,000 5.10 651,831,000  

หมายเหตุ:  * เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั TQM ตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั เนื่องจากเป็นกรรมการและผูบ้รหิาร รวมทัง้เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของ TQM 

ซึง่คาดว่าการท ารายการเขา้ซือ้หุน้จากคุณอญัชลนิ และคุณนภสันนัท ์จะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที ่2/2565 ส่วนการท า
ค าเสนอซือ้หลกัทรพัยส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดของหุน้ TQR จะท าค าเสนอซือ้ทีร่าคา 5.10 บาท ซึง่เป็นราคาสงูสุดที ่TQM ไดร้บัเสนอ
ซือ้หุ้น TQR มาภายในระยะเวลา 90 วนัก่อนการยื่นค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งจะเหน็ไดว้่าเป็นราคาต ่ากว่าราคาประเมนิมูลค่า
ยุตธิรรมของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ และเป็นราคาทีต่ ่ากว่าราคาทีซ่ือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ ปัจจุบนั ทีป่รกึษาทางการ
เงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่าการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของ TQM ส าหรบัหุน้ทีเ่หลอืของ TQR มคีวามยากทีจ่ะประสบ
ความส าเรจ็ 

ขอ้มลูเกีย่วกบั TQR 

ความแตกต่างระหว่างการด าเนินธุรกจิระหว่าง TQM และ TQR 

บรษิทั บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ทคีวิอาร ์จ ากดั (มหาชน) 
ปีทีก่่อตัง้ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ธุรกจิ 

Insurance Broker 
ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่นทีป่ระกอบธุรกจิ
หลกัในการใหบ้รกิารนายหน้าประภยัทัง้ประกนัวนิาศภยั
และประกนัชวีติ 

Reinsurance Broker 
ประกอบธุรกจินายหน้าประกนัภยัต่อ โดยจดัหา
สญัญาประกนัภยัต่อทีเ่หมาะสมแก่คู่คา้ ทัง้บรษิทั
ประกนัและบรษิทัรบัประกนัภยัต่อ 

ลกัษณะธุรกจิ 
Business to Customer 
เป็นนายหน้าระหว่างบร าทประกนัภยักบัลกูคา้บุคคล
ทัว่ไป 

Business to Business 
เป็นนายหน้าระหว่างบรษิทัประกนัภยักบับรษิทั
รบัประกนัภยัต่อ 

ผลการด าเนินงาน 

TQR มรีายไดร้วมเตบิโตตลอดระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา ดงันี้ 

ปี 2562 2563 2564 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 132.49 196.04 256.37 
ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 44.04 74.06 97.46 

ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นบรษิทัทีม่กีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องทัง้ในดา้นรายไดแ้ละก าไร 
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โครงสรา้งการถอืหุน้บรษิทั ตามรายละเอยีดดงันี้ 

 

ความสมเหตสุมผลของการเข้าท ารายการ 

ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ 

ขอ้ดขีองการเขา้ท ารายการ ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ 
1. TQM ไดล้งทุนในกจิการทีม่ผีลการด าเนินงานทีด่ ีมคีวาม

มัน่คงและมศีกัยภาพในการเตบิโต 
1. TQM อาจมสีภาพคล่องในการด าเนินงานลดลง 

2. การเขา้ท ารายการมคีวามสมเหตุสมผลดา้นราคา 2. TQM มคี่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธรุกรรมส าหรบัการเขา้
ลงทุนซือ้หุน้สามญัของ TQR และการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์TQR ทีเ่หลอืทัง้หมด 

3. TQM สามารถขยายธุรกจินายหน้าประกนัภยัต่อ และเกดิ 
Synergy ระหว่างธุรกจิ 

 

4. การจายแหล่งทีม่าของรายไดส้อดคลอ้งกนัแผน
ยุทธศาสตร ์TQM 

5. TQM สามารถเริม่ธุรกจิใหมไ่ดอ้ย่างรวดเรว็ 
6. โอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากเงนิปันผล 

ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการไม่เขา้ท ารายการ 

ขอ้ดขีองการไม่เขา้ท ารายการ ขอ้ดอ้ยของการไม่เขา้ท ารายการ 
1. TQM ไม่เสยีเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิ 1. TQM เสยีโอกาสในการลงทุนในกจิการทีม่ศีกัยภาพใน

เงื่อนไขราคาทีเ่หมาะสม 
2. TQM ไม่มคีวามเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิประกนัภยัต่อ 2. TQM เสยีโอกาสในการเพิม่รายไดแ้ละการกระจายทีม่าของ

รายได ้
 3. TQM เสยีโอกาสในการขยายธุรกจิใหม่ 
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ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

ขอ้ดขีองการเขา้ท ารายการกบับคุคลทีเ่กีย่วโยง ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยง 
ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกนั TQM มคี่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธรุกรรมส าหรบัการเขา้ลงทุน

ซือ้หุน้สามญัของ TQR เพิม่ขึน้ 

ความเสีย่งจากการเขา้ท ารายการ 

1. ความเสีย่งจากด าเนินธุรกจิไม่ประสบความส าเรจ็ตามคาดการณ์ 
2. ความเสีย่งจากการลงทุนในธรุกจิใหม่ 

สรปุความเหน็ท่ีปรกึษาการเงินอิสระ 

การประเมนิมลูค่ายตุธิรรม 

วธิกีารประเมนิ 
มลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญั TQR ณ 31 ธนัวาคม 

2564 
ความเหมาะสมของวธิี

ประเมนิมลูค่า 
ลา้นบาท บาทต่อหุน้ 

วธิมีลูค่ากจิการทางบญัช ี 457.91 1.99 ไม่เหมาะสม 
กรณีปรบัปรุงมลูค่ากจิการทางบญัช ี 457.91 1.99 ไม่เหมาะสม 
วธิมีลูค่าตามราคาตลาด 2,801.73-4,452.75 12.18-19.36 ไม่เหมาะสม 
วธิเีปรยีบเทยีบอตัราสว่นตลาด – P/E 3,871.19-4,665.19 16.83-20.28 ไม่เหมาะสม 
วธีเีปรยีบเทยีบอตัราสว่นตลาด – P/BV 2,754.35-3,605.73 11.98-15.68 ไม่เหมาะสม 
วธิสีว่นลดกระแสเงนิสด 3,276.37-3,605.73 14.25-18.61 เหมาะสม 

การประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของหุน้สามญั TQR 

วธิกีารประเมนิ 
มลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญั TQR สงูกว่าราคาซือ้ขาย 5.10 บาทต่อหุน้ 
ลา้นบาท บาทต่อหุน้ บาทต่อหุน้ รอ้ยละ 

วธิสีว่นลดกระแสเงนิสดกรณีฐาน 3,700.12 16.09 10.99 215.44 
กรณีวเิคราะหค์วามไว 3,276.37-4,280.23 14.25-18.61 9.15-13.51 179.32-264.90 

ความเหน็ทีป่รกึษาฯ ต่อความสมเหตุสมผลของราคา 

ทีป่รกึษาฯ เหน็ว่า ช่วงมูลค่ายุติธรรมของ TQR อยู่ในช่วงระหว่าง 14.25-18.61 บาทต่อหุ้น หรอืคดิเป็นมูลค่ารวม
ประมาณ 1,453.00-1,898.19 ลา้นบาท (จ านวนหุน้ตามสญัญาซือ้ขาย 102.00 ลา้นหุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.35 ของหุน้ทีอ่อก
และจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ TQR) เมื่อเทยีบกบัราคาซือ้ขายหุน้ TQR ทีม่มีูลค่า 520.20 ลา้นลาท หรอื 5.10 บาทต่อหุน้ ปรากฏ
ว่าราคาซื้อขายนัน้ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมที่ร้อยละ 179.32-264.90 ดงันัน้ ที่ปรกึษาฯ มีความเหน็ว่า ราคาซื้อขายเป็นราคาที่
เหมาะสม ทีป่รกึษาฯ จงึมคีวามเหน็ว่า การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มคีวามเหมาะสมในดา้นของราคา 

สรปุความเหน็ท่ีปรกึษาการเงินอิสระ 

หวัขอ้ ความเหน็ทีป่รกึษาฯ 
ในดา้นขอ้ด ีขอ้ดอ้ย และความเสีย่ง สมเหตุสมผล 
ในดา้นความเหมาะสมของราคา มรีาคาทีเ่หมาะสม 
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ผูถ้อืหุน้ความอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัส าหรบัการเขา้ลงทุนซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ทคีวิอาร ์จ ากดั (มหาชน) 

จากนัน้ พธิกีร พธิกีรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่ในวาระนี้ไดม้ผีูถ้อืหุน้
สอบถามมาดงันี้ 

ค าถามท่ี 1  จากคุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รบัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้
สอบถามว่า ขอทราบโอกาสทางธรุกิจในการเข้าลงทุนในหุ้น TQR 
นางสาวสมพร อ าไพสทุธพิงษ์ กรรมการ และประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) ชีแ้จงว่า ตามทีท่ีป่รกึษาทางการเงนิ

อสิระ จากบรษิทั สลีม แอ๊ดไวเซอร ีจ ากดั ไดร้ายงานไปเมื่อสกัครู่ มโีอกาสทางธุรกจิมมีาก เนื่องจาก TQM จะเชีย่วชาญเรื่องธุรกจิ
นายหน้าประกนัภยัส าหรบัรายย่อยคอื Business-to-Consumer(B2C)  ส าหรบั TQR เป็นผู้เชี่ยวชาญนายหน้าทางด้านรบั
ประกนัภยัต่อ ซึ่งมีน้อยรายในประเทศไทย ซึ่ง TQR คอืหนึ่งในบรษิัทที่เป็นล าดบัต้นๆ ส าหรบัธุรกจิรบัประกนัภยัต่อ ดงัผล
ประกอบการทีไ่ดเ้รยีนแจง้ไป ว่า TQR มผีลประกอบการที่น่าสนใจอย่างไรบา้ง ธุรกจิ TQR เป็นธุรกจิรบัประกนัภยัต่อ แต่ TQM 
เป็น B2C ซึง่สามารถต่อพ่วงธุรกจิ และสามารถเกือ้หนุนกนัได ้ถ้าบรษิทัได ้TQR เขา้มา จะเกดิประโยชน์อย่างไรกบั TQR นัน้ 
บรษิทัสามารถน าธุรกจิทัง้ 2 บรษิทั สรา้งประโยชน์ซึง่กนัและกนั TQM สามารถมผีลติภณัฑท์ี ่TQR คดิและน าเสนอผลติภณัฑท์ีด่ี
และเหมาะสมใหก้บัผูบ้รโิภค เนื่องจาก TQM รูพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภครายย่อยเป็นอย่างด ีเพราะเป็นลูกคา้ตรงของ TQM ในขณะ
ที ่TQR มคีวามเชีย่วชาญเรื่องผลติภณัฑท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ มปีระสบการณ์จากต่างประเทศที่เป็นบรษิทัทีร่บัประกนัภยั
ต่อ มกีารประสานงานกบับรษิทัรบัประกนัภยัต่อ สามารถน าผลติภณัฑจ์ากต่างประเทศหรอืววิฒันาการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใหม่จากทัว่
โลก สามารถน ามาคดิและประยุกตใ์ช้ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ในประเทศไทยและพฤตกิรรมการบรโิภคของคนไทย ตอบสนองความ
ต้องการของคนไทยได ้โดยที ่TQM และ TQR สามารถเกือ้หนุนกนัในอนาคต นัน้คอืผลประโยชน์ทีบ่รษิทัมองเหน็ว่า TQM และ 
TQR สามารถสรา้งใหเ้กดิประโยชน์ซึง่กนัและกนัต่อไป 
 
ค าถามท่ี 2  จากคุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รบัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้

สอบถามว่า ผลจากการเข้าซ้ือหุ้นร้อยละ 44.35 ของหุ้น TQR ท าให้บริษทัฯต้องท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยท่ี์
เหลือทัง้หมดของ TQR ประมาณร้อยละ 55.57 นัน้ บริษทัฯคาดว่าราคาเสนอหลกัทรพัยท่ี์เหลือของ TQR จะ
เป็นราคาใด (จากราคาตลาดท่ี 13.40 บาท ณ 27 เม.ย.65) และบริษทัฯมีการจดัเตรียมทุนทรพัยใ์นการจดัซ้ือ
หลกัทรพัยท่ี์เหลือของ TQR ท่ีจะมีตามค าเสนอซ้ือไว้อย่างไร 
นางสาวสมพร อ าไพสุทธพิงษ์ กรรมการ และประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) ชีแ้จงว่า TQM ตามทีไ่ดป้ระกาศ

และแจง้ข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ TQM จะรบัซือ้ในราคา 5.10 บาท เป็นราคา
เดยีวกนักบัที่ซือ้จากผู้ถอืหุน้รายใหญ่เช่นกนั ซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนดตามทีเ่คยแจ้งข่าวไวแ้ลว้ ส่วนการจดัเตรยีมทุนทรพัย์ของ
บรษิทั จากงบการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทั บรษิทัมเีงนิสดโดยรวมส่วนที ่เทยีบเท่าเงนิสด ซึง่เป็นตราสารทีบ่รษิทัลงทุนทัง้ระยะสัน้
และระยะกลาง ทีม่สีภาพคล่องทางการเงนิสงู ตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัใหล้งทุนใน Rating A ขึน้ไป ซึง่เป็นความ
ตอ้งการในตลาดตราสารหนี้ บรษิทัมเีงนิรวมทัง้หมดไม่ต ่ากว่า 2,000 ลา้นบาท โดยมเีงนิคงเหลอืตามงบการเงนิสิน้ปี 2564 ไม่ต ่า
กว่า 2,300 ลา้นบาท 

 
ค าถามท่ี 3  จากคณุชยัยศ พรพงษ์อภิสิทธ์ิ  เป็นผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า หลงัจาก ซ้ือหุ้น TQR แล้ว TQR ซ่ึงอยู่ในตลาด

หลกัทรพัยอ์ยู่แล้ว TQR จะออกจากตลาดหลกัทรพัยห์รอืไม่ 
นางสาวสมพร อ าไพสทุธพิงษ์ กรรมการ และประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) ชีแ้จงว่า TQR จะยงัคงด าเนินธุรกจิ

ปกตขิอง TQR ต่อไป และ TQM ไม่มแีผนน า TQR ออกจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ไม่มคี าถามจากผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเพิม่เตมิ พธิกีรจงึด าเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี้ 
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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 :  * เพิ่มเติมจ านวนเสียง "เห็นด้วย” ซึ่งได้ตรวจสอบหลงัจากการประชุม ทัง้นี้ เหตุที่ต้องมกีารแก้ไขสืบเนื่องมาจากการ

ลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้และการนบัคะแนนทีผ่ดิพลาดของผูใ้หบ้รกิารระบบการลงทะเบยีนและนบัคะแนน คอื บรษิทั โอเจ อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั อย่างไรกต็าม จ านวนเสยีงทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าวไมม่นียัส าคญัต่อผลของการลงมตใินวาระนี้ 

มติท่ีประชุม  อนุมตัธิุรกรรมการเขา้ลงทุนในบรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิัท 
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
พธิกีร เชญิ ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา และดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กลบัเขา้หอ้งประชุม ภายหลงัจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได้

ลงคะแนนเสยีงเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
วาระท่ี 9  พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ  

ในวาระนี้ พธิกีร ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ไม่มผีูถ้ือหุน้ท่านใดเสนอแนะความคดิเหน็เขา้มายงับรษิทัเพิม่เติม จงึขอเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะในทีป่ระชุม เสนอแนะความคดิเหน็ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั  มผีูถ้อืหุน้สอบถามมา
ดงันี้  

ค าถามท่ี 1  จากคุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รบัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้
สอบถามว่า ขอทราบทิศทางและแนวโน้มของธุรกิจประกนัภยัและประกนัภยัต่อ คู่แข่งและการด าเนินงาน
ของบริษทั 
ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานฯ ไดช้ี้แจงว่า จากสถานการณ์ในช่วง 1 - 2 ปี ที่ผ่านมา ประชาชนตระหนักถึง

ความส าคญัในการท าประกนัภยัเยอะขึน้ คนไทยหลายลา้นคนไดซ้ือ้ประกนัภยัโควดิ เทคโนโลยจีะเป็นตวัผลกัดนัท าใหท้ัง้บรษิัท
ประกนัภยัและช่องทางการขายประกนัภยัเตบิโต แต่การลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นการลงทุนทีใ่ชเ้งนิลงทุนสงูและใชเ้วลาใน
การพฒันา ประกอบกบัเรื่องของกฎกตกิาในการซือ้ขายประกนั ระบบแอปพลเิคชัน่ ระบบออนไลน์ รวมถงึภยัพบิตัทิางธรรมชาติ, 
โรคระบาด, ภยัพบิตัิ, สงคราม ผลกระทบจากสงคราม, เศรษฐ์กิจ สิง่ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นความเสีย่งในชวีติมนุษย ์
ประเทศไทยมเีบีย้ประกนัภยัในระบบ ปัจจุบนัอยู่ทีป่ระมาณ 900,000 ลา้นบาท ทัง้ภาคประกนัชวีติและประกนัวนิาศภยั ซึง่โอกาส
การเตบิโตมไีดอ้กีเยอะมาก ประกอบกบัเรื่องของผลกระทบต่างๆ ในสภาวะปัจจุบนั ผมเชื่อว่าคนไทยยงัตื่นตวั มแีนวโน้มในการซือ้
ประกนัภยั ไม่ว่าจะผ่านช่องทางการขายแบบเดมิ ผ่านตวัแทน ผ่านนายหน้า ผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน Face to Face ผ่านคอลเซน็
เตอร ์ซึง่ TQM มคีอลเซน็เตอรเ์ป็นจ านวนมาก รวมถงึบรษิทัประกนัภยัทีม่ชี่องทางการขาย ทีม่กีารพฒันาระบบเทคโนโลย ีจะท า
ใหส้ามารถมโีอกาสในการเตบิโต และสิง่ส าคญั ในห่วงโซของธุรกจิประกนัภยัจะเหน็ว่า ผูร้บัประกนัภยั คอื บรษิทัประกนัภยั จาก
วกิฤตขิองโควดิ จะเหน็ว่าบรษิทัประกนัภยัทีม่ทีุนจดทะเบยีนทีเ่ขม็แขง็จะเป็นบรษิทัที่ไดร้บัความเชื่อมัน่มากขึน้ ช่องทางการขาย
ไม่ว่าจะเป็นตวัแทนหรอืนายหน้า ช่องทางการขายออนไลน์ ห่วงโซขอ้สุดทา้ยจะเหน็ความส าคญัมากส าหรบับรษิทัประกนัภยัต่อ 
ธุรกจิประกนัภยั คอื ธุรกจิการกระจายความเสีย่ง บรษิทัประกนัภยัต่อ หรอื Reinsurer อย่างเช่น TQR เป็นบรษิทัทีท่ าประกนัภยั
ต่อ โดยจะน างานที่รบัจากบรษิัทประกนัภยัน าไปกระจาย นอกจากจะท าประกนัภยัต่อเพื่อกระจายความเสีย่งแล้ว ยงัวเิคราะห์
ความเสีย่ง ออกแบบผลติภณัฑ ์จะเหน็ภาพรวมไดว้่า การแขง็ขนัทางดา้นธุรกจิประกนัภยั ส าหรบัผูท้ีม่เีทคโนโลยแีละเขม็แขง็ทาง
การเงนิกจ็ะไดเ้ปรยีบ โอกาสทางธุรกจิกย็งัเตบิโตไดอ้กีเยอะมาก เป็นโอกาสทีด่ขีอง TQM ทีไ่ด ้M&A บรษิทั TQR ท าใหบ้รษิทัมี
ทัง้ช่องทางการขายของบรษิทั คอืการออนไลน์ และรวมถงึการท าประกนัภยัต่อ ใน Business Model ของบรษิทัตามทีเ่คยใหข้อ้มูล
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กบันักลงทุนตลอดมาว่า บรษิทัไม่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ใน 2 – 3 ปี ทีผ่่านมา ท าใหผ้ลประกอบการหรอืก าไร
ของบรษิทัยงัคงสงูอยู่ 
 
ไม่มคี าถามจากผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเพิม่เตมิ พธิกีรจงึเรยีนเชญิประธานฯ กล่าวปิดการประชุม 
  

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจร่วมเป็นเจา้ของบรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) อกีทัง้ยงัสละเวลามาร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในวนันี้ และในครัง้ต่อไปบรษิทัหวงัว่าจะไดร้บั
ความร่วมมอืจากผูถ้อืหุน้เป็นอย่างดเีช่นเคย   
 
ปิดการประชุม 16.11 น. 
 
 

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

 


