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รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
บริ ษทั ที คิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) หรือ TQM
วันประชุม
สถานทีป่ ระชุม
ประธานในทีป่ ระชุม
เลขานุการในทีป่ ระชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

:
:
:
:
:

วันพุธ ที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องซื่อสัตย์ ชัน้ 6 บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา
ประธานกรรมการ
นางสาวสุพชิ ญา เทพพิทกั ษ์
เลขานุการบริษทั
ก่อนเปิ ดการประชุม
รายละเอียด
จานวนผู้ถือหุ้น (ราย) จานวนหุ้น (เสียง)
จานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมด้วยตนเอง
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมโดยการมอบฉันทะ
รวมจานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ

6,264
19
466
485

300,000,000
24,981,826
227,058,107
252,039,933

ผูเ้ ข้าร่วมประชุมคิดเป็ นอัตราร้อยละ 84.0133 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีอ่ อกจาหน่ ายและชาระ
เต็มมูลค่าแล้วทัง้ หมด 300,000,000 ล้านหุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั
เปิ ดประชุมเวลา 14:00 น.
ก่อนเปิ ดการประชุมอย่างเป็ นทางการ นายสัมฤทธิ ์ รงควิลติ ผูท้ าหน้าทีพ่ ธิ กี รในการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้
ถือหุน้ และแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 บริษทั มีความตระหนัก
และห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน คณะกรรมการบริษทั จึงมีมติอนุ มตั ใิ ห้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของ
บริษทั ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ การประชุมนี้เป็ นการจัดประชุมผ่านสืออิเลิกทรอนิกส์
ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เรือ่ ง มาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และตามหลักเกณฑ์
ทีก่ าหนดโดยกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้า
ร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 หรือ Record Date และได้ส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านแล้ว ซึง่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครัง้ นี้ เป็ นกิจกรรมหนึ่งทีบ่ ริษทั ร่วม
รณรงค์การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามโครงการ Care The Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษทั
พร้อมเป็ นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างพฤติกรรมลดโลกร้อน ให้เกิดเป็ นค่านิยมของสังคมไทยต่อไป ต่อจากนัน้ พิธกี รได้แจ้ง
วาระการประชุม ตามหนังสือเชิญประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจาปี 2564
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ
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พิธีกรกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทคานึงถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้ น และเพื่อเป็ นการส่งเสริมการดูแลกากับ
กิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการ
ประชุม และชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตลอดจนการส่งคาถาม
ล่วงหน้า สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีบ่ ริษทั ได้กาหนดไว้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1
ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธกี ารเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั ซึง่ เมื่อถึงกาหนดการปิ ดรับ ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอวาระการประชุม และ
ชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตลอดจนการส่งคาถามล่วงหน้ า
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เข้ามาภายในวันดังกล่าว
บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ เป็ นผูร้ บั มอบ
ฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ซึ่งข้อมูล กรรมการอิสระปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 หน้า
35-37 บริษทั ได้ดาเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับการประชุมแก่ผถู้ อื หุ้นดังนี้
1. บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทางไปรษณียผ์ า่ นระบบของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ TSD
2. บริษทั ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มีนาคม 2564 (ล่วงหน้า 30 วัน) เพื่อให้ผู้
ถือหุน้ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมและเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
สามารถส่งคาถามล่วงหน้ามายังเลขานุ การบริษทั เพื่อสามารถตอบคาถามผูถ้ อื หุน้ ได้อ ย่างครบถ้วนและ
ทัวถึ
่ ง
3. บริษทั ได้มกี ารลงประกาศในหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 30 ‟ 31 มีนาคม 2564 และ1 เมษายน 2564
พิธกี รแนะนาคณะกรรมการของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ต่อผูถ้ อื หุน้ ตามลาดับ ดังนี้
1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2. นายมารุต สิมะเสถียร
(เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการกากับ
ดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

3. นายชินภัทร วิสทุ ธิแพทย์
(เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกากับ
ดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

4. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
(เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

5. นางสาวสุวภา เจริญยิง่
(เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
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6. นายธนา เธียรอัจฉริยะ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

7. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)

8. นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์
(เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารบัญชีการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์ (CFO)

9. นางสาวรัตนา พรรณนิภา
(เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / ประธานบริหารความเสีย่ ง (CRO)

10. นายอาพน อ้นเอีย่ ม
(เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารปฏิบตั กิ าร (COO)

กรรมการบริษทั มีจานวนทัง้ หมด 10 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ ครบ 10 ท่าน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100
ต่อจากนัน้ พิธกี รได้แนะนา คณะผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และทีป่ รึกษากฎหมาย ซึง่ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้ถอื
หุน้ ตามลาดับ ดังนี้
คณะผู้บริ หาร
1. นางอัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย
2. นางกาญจนี กุลสุรกิจ

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี (เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)
ผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน (เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

ผู้สอบบัญชีบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
1. นางสาวรสพร เดชอาคม
หุน้ ส่วน (เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)
2. นายกิตชิ ยั จงจิตร์
ผูจ้ ดั การ (เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)
ที่ ปรึกษากฎหมายบริ ษทั วันลอว์ ออฟฟิ ศ จากัด
1. นางสาวสุกญ
ั ญา สิงห์เมธากุล
2. นางสาวยลพรรณ สีตะระโส
3. นางสาวอารียา อนันต์วรรักษ์ (เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)
พิ ธีกรแนะนาขัน้ ตอนการประชุมและการแสดงความคิ ดเห็น
บริษัทได้ม อบหมายให้ บริษัท โอเจ อิน เตอร์เ นชันแนล
่
จ ากัด ซึ่งเป็ น ผู้ใ ห้บ ริการระบบการประชุม ผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเป็ น หน่ วยงานอิสระทาหน้ าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวม และตรวจนับผลการ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ประสบปั ญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ตามช่องทางที่
ได้ระบุไว้ในคูม่ อื วิธกี ารใช้งานระบบการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้รบั ทางอีเมล์
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ผูถ้ อื หุน้ สามารถเข้าร่วมประชุมโดยผ่านเว็บลิงค์ (Weblink) ทีบ่ ริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด จัดส่งให้
ตาม E-mail ที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่ านผู้รบั มอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กบั บริษัท เข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูล ชื่อผู้ใ ช้
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั กาหนด และทาการลงทะเบียน โดยกดทีป่ ่ ุม “ลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุม” ซึง่ ขัน้ ตอนนี้จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ทาการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อย จานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ จะถูกนับเป็ น
องค์ประชุม
การประชุมในวันนี้ดาเนินการประชุมเรียงตามวาระทีแ่ จ้งไว้ ตามหนังสือเชิญประชุม และจะชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมใน
แต่ระวาระ
สาหรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผูถ้ ื อหุน้
สามารถทาได้ 2 ช่องทาง
 ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนัน้ ให้กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสญ
ั ลักษณ์รปู มือปรากฏข้างชื่อ
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าทีจ่ ะเปิ ดไมโครโฟนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเมือ่ สอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพือ่ เป็ นการเอามือลง
 ช่องทางที่ 2 พิมพ์ขอ้ ความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) ครับ โดยกดทีป่ ่ ุม “Chat” ให้พมิ พ์ขอ้ ความ
และเมือ่ พิมพ์เสร็จให้กด Enter เพือ่ ส่งข้อความ และจากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะเป็ นผูอ้ า่ นคาถามของผูถ้ อื หุน้
หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือข้อคิดเห็นเกีย่ วกับบริษทั ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นวาระ เจ้าหน้าทีจ่ ะอ่านข้อซักถามและ
ข้อคิดเห็นนัน้ ในวาระอืน่ ๆ ซึง่ จะเป็ นช่วงท้ายของการประชุม
การนับคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในที่ ประชุม
วิธกี ารลงคะแนนเป็ นระบบ E-Voting นับคะแนนด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง (1 Share : 1
Vote) เมือ่ สิน้ สุดการรายงานในแต่ละวาระแล้ว จะเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ โดยผูถ้ อื หุน้ จะ
มีเวลาออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็ นเวลา 60 วินาที ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถออกเสียงลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็น
ด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย"
และ/หรือ "งดออกเสียง" เท่านัน้ จากนัน้ จะนาคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วน
ทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ เสร็จสิน้ ระบบจะแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนต่อทีป่ ระชุม หากการ
นับคะแนนจากทีป่ ระชุมเสร็จสิน้ แล้ว ระบบจะทาการปิ ดการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ
สาหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ จะพิจารณาลงมติแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ ครัง้ ละ 1 ท่าน ทัง้ นี้เพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ทัง้ นี้ จานวนผูถ้ อื หุน้ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วยอาจมีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
บางท่านเข้ามาเพิม่ เติมหรือออกจากทีป่ ระชุม
จากนัน้ พิธกี รได้รายงานว่าบริษทั มีผถู้ อื หุน้ ทัง้ สิน้ 6,264 ราย จานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 300,000,000 หุน้ เป็ นผูเ้ ข้าร่วม
การประชุมทีม่ าด้วยตนเอง จานวน 19 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ หมด 24,981,926 หุน้ และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
โดยการมอบฉันทะทัง้ หมด จานวน 466 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 227,058,107 หุน้ รวมจานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะทีเ่ ข้าร่วมทัง้ หมด 485 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ หมด 252,039,933 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 84.0133 ครบองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษทั

7

เอกสารแนบ 1

พิธกี ร ได้เรียนเชิญ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ซึ่งทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผูถ้ อื
หุน้ และเปิ ดการประชุม
ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ทีใ่ ห้เกียรติสละเวลามาร่วมในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษทั โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดการประชุม และก่อน
เข้าสูว่ าระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต่อทีป่ ระชุมดังนี้
ตามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทาให้บริษทั ต้องประชุมเป็ นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EAGM) ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา บริษทั ได้มุ่งมันด
่ าเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลและวิสยั ทัศน์ทจ่ี ะสร้าง
ให้ ทีควิ เอ็ม เป็ นผู้นาในธุรกิจนายหน้ าประกันภัยและเป็ นดิจิทลั อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ อันดับหนึ่งในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ บริษทั นาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสนับสนุ นช่องการขาย การบริการลูกค้าอย่างรวดเร็วล้าสมัย รวมถึงการ
ใช้เทคโนโลยีมาประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อออกผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ถึงแม้จะมีการระบาด
ของ Covid-19 ก็ตาม
บริษทั ประสบความสาเร็จอย่างมากด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลต่าง ๆ ทีบ่ ริษทั มีอยู่ ทาให้บริษทั ปรับตัวและออก
ผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการของลูกค้า เช่น ประกันโควิด -19 ซึง่ ได้ผลตอบรับเป็ นอย่างดี และจากการระบาดของโควิด
ทีผ่ ่านมา ทาให้ประชาชนทัวไปหั
่
นมาสนใจการทาประกันสุขภาพมากขึน้ บริษทั จึงคิดค้นและดาเนินการออกผลิตภัณฑ์
เกี่ย วกับ สุข ภาพรองรับ ความต้องการของลูกค้าได้อย่า งทัน ท่ว งที ส่งผลให้ผลประกอบการออกมาดีม ากและสูงเป็ น
ประวัตกิ ารณ์ตงั ้ แต่บริษทั เริม่ ดาเนินการ
ไม่เพียงบริษทั จะมุ่งเน้นการเติบโตและทากาไรเท่านัน้ บริษทั เห็นความสาคัญของการจัดการเพื่อความยังยื
่ น
เช่นกัน ภายใต้การดาเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีม่ คี วามมุ่งมันในการพั
่
ฒนาองค์กรร่วมกัน
และรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาองค์กรด้านทรัพยากรมนุ ษย์ให้มศี กั ยภาพ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
บริษทั ส่งเสริมพนักงานให้มกี ารคิดค้นนวัตกรรมและมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้ าหมายและทิศทางขององค์กร เพื่อรองรับ
การการขยายและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจและบริษทั ในอนาคต รวมถึงยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจตามนโยบายการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ีและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม บริษทั ระบุประเด็นสาคั ญและ
ดาเนินโครงการตามเป้ าหมายสากลขององค์การสหประชาชาติเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม ดังนี้
1) จริ ยธรรมในการดาเนิ นธุรกิ จ
ตรงกับเป้ าหมายลาดับที่ 8 อาชีพและเศรษฐกิจทีด่ ี เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีต่ ่อเนื่อง
ครอบคลุม และยังยื
่ น ส่งเสริมศักยภาพการทาให้เกิดอาชีพ การจ้างงานอย่างถ้วนหน้า เป็ นธรรม และงานทีม่ คี ุณค่า
สาหรับทุกคน
2) การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับ
ตรงกับเป้ าหมายลาดับที่ 17 การร่วมมือพัฒนาอย่างยังยื
่ น โดยเสริมสร้างวิธกี ารปฏิบตั ใิ ห้เข้มแข็งและสร้าง
พลังความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาอย่า งยังยื
่ น ซึ่งถือเป็ นประเด็นสาระสาคัญของธุร กิจโดยบริษัทจักต้อง
ดาเนินงานตามกฎหมาย และข้อบังคับอย่างเคร่งครัดทัง้ กฎหมายไทย และกฎหมายสากล มิเช่นนัน้ บริษทั อาจถูกสังให้
่
ระงับการดาเนินงานหรือถอนใบอนุ ญาตฯได้ รวมถึงปฎิบตั ติ ่อคู่คา้ และคู่แข่งอย่างเป็ นธรรมและเสมอภาค ไม่ม ี การกีด
กันทางการค้า การเข้าถึงตลาด หรือการกระทาใด ๆ ทีข่ ดั ต่อการทาธุรกิจอย่างเป็ นธรรม
3) การดูแลพนักงาน
ตรงกับเป้ าหมายลาดับที่ 3 สุขภาพ ทีด่ ี และเป้ าหมายลาดับที่ 8 อาชีพและเศรษฐกิจทีด่ ี เพื่อทาให้แน่ ใจถึง
การจ้างงานอย่างถ้วนหน้าและเป็ นธรรม งานทีม่ คี ุณค่าสาหรับทุกคน การมีสุขภาวะในการดารงชีพและส่งเสริมความ
เป็ นอยูท่ ด่ี ใี นทุกช่วงอายุ และเป้ าหมายลาดับที่ 5 ความเท่าเทียมกันทางเพศ เพือ่ บรรลุถงึ ความเท่าเทียมกันทางเพศ
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และส่งเสริมพลังของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เพราะบริษทั เชือ่ ว่าการทีพ่ นักงานทางานอย่างมีความสุขจะสามารถสร้าง
คุณประโยชน์และผลตอบแทน ต่าง ๆ ให้กบั บริษทั อย่างมากมาย ซึง่ ส่งผลดีทงั ้ กับบริษทั เองและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
4) การพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการเติ บโตของบุคลากร
ตรงกับเป้ าหมายลาดับที่ 8 อาชีพและเศรษฐกิจทีด่ ี เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีต่ ่อเนื่อง
ครอบคลุม และยังยื
่ น ส่งเสริมศักยภาพการทาให้เกิดอาชีพและการจ้างงานอย่างถ้วนหน้าและเป็ นธรรม และงานทีม่ ี
คุณค่าสาหรับทุกคน
5) การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตรงกับเป้ าหมายลาดับที่ 12 การใช้ทรัพยากรอย่างยังยื
่ นและรับผิดชอบเพื่อทาให้แน่ ใจว่ ามีการบริโภคและ
รูปแบบการผลิตทีย่ งยื
ั ่ น และเป้ าหมายลาดับที่ 13 การปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ ต้องดาเนินการอย่าง
เร่งด่วนเพื่อต่อสู้กบั การเปลี่ยนแปลงรวมถึงการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชันมาโดยตลอดและมี
่
การทบทวน
นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ เี ป็ นประจาทุกปี
บริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล รวมถึง แต่งตัง้ คณะทางานความยังยื
่ น
องค์กรเป็ นหน่ วยงานดาเนินโครงการด้านการพัฒนาอย่างยังยื
่ นโดย คุณสมพร อาไพสุทธิพงษ์ ประธานบริหารบัญชี
การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นประธานคณะทางาน และรายงานกิจกรรมด้านความยังยื
่ นทุกปี ต่อคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
ในปี ทผ่ี า่ นมา ระบบออนไลน์ของบริษทั ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า บริษทั สามารถดาเนินธุรกิจของบริษทั ไม่สะดุด
โดยบริษทั มียอดการขายประกันออนไลน์ความคุม้ ครองโควิด-19 กว่า 1 ล้านกรมธรรม์
และในปี 2564 บริษัท
ยังคงมองหาการลงทุนในกิจการของบริษทั ทีม่ คี ุณภาพ ศักยภาพและสามารถเสริมความแข็งแกร่งรวมทัง้ การเติบโต
อย่างยังยื
่ นให้กบั บริษทั โดยบริษทั จะพิจารณาอย่างรอบคอบในด้านของมูลค่าการเข้าลงทุน และความสอดคล้องใน
การทาธุรกิจกับบริษทั รวมถึงเป้ าหมายด้านผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์กบั ผูม้ สี ่วนได้เสียมาก
ทีส่ ดุ โดยมีเทคโนโลยีเป็ นแรงขับเคลื่อนทีส่ าคัญ”
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวเริม่ ดาเนินการประชุมตามลาดับวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2563 โดยรายละเอียดได้นาส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้แล้ว ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือ
เชิญประชุม หน้าที่ 9-30 จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 รับรองรายงานการประชุม
พิธกี ร ได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึง่ ในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื
หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซักถามเพิม่ เติม พิธกี รจึงดาเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง

254,469,933 เสียง
254,469,933 เสียง
-

คิ ดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิ ดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่นับเป็ นฐานเสียง
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หมายเหตุ : ในวาระนี้มผี ู้ถือหุ้นเข้าร่ว มประชุมเพิ่ม 7 ราย คิดเป็ น จานวนหุ้น 2,430,000 หุ้น รวมมีผู้เข้า ร่วมประชุม
ทัง้ หมด 492 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมดในวาระนี้ 254,469,933 หุน้
มติ ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร (CEO) เป็ น
ผูร้ ายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563 ของบริษทั ฯ ให้ทป่ี ระชุมทราบ
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร (CEO) กล่าวสวัสดีผู้ถอื หุ้นทุกท่าน และ
ขอบคุณทีใ่ ห้เกียรติ และสละเวลามาร่วมการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในครัง้ นี้ โดยสรุปรายงานผลการดาเนินงานและ
การเปลีย่ นแปลงของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี า่ นมาดังนี้
ในปี 2563 บริษัทตัง้ เป้ าเบี้ยประกันไว้ท่ี 15,000 ล้านบาท และทาได้ 15,020 ล้านบาท คิดเป็ นรายได้รวม
ทัง้ สิน้ 3,136 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 352.2 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 12.7 และมีกาไรสุทธิเป็ นเงิน 702 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 194.7
ล้านบาท หรือ ร้อยละ 38.4 ซึง่ ความสาเร็จดังกล่าวนี้เกิดจากคาแนะนาของคณะกรรมการบริษทั การวางแผนกลยุทธ์การ
ดาเนินงานของผูบ้ ริหาร การนาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ และทีส่ าคัญคือ ความร่วมแรงร่วมใจใน
การทางานของพนักงานทุกคนในบริษทั ซึง่ ทาให้บริษทั สามารถบรรลุเป้ าหมายในด้านผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่องมาโดยตลอด
การพัฒนาทีส่ าคัญในปี 2563 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั
ชันเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และตามกรอบระยะเวลา 18 เดือนหลังจาการประกาศเจตนารมณ์ ขณะนี้บริษทั อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการตามข้อตกลงการเข้าร่วมเครือข่ายเพือ่ รับการประเมินจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
ประการถัดไป บริษัทได้เ ข้า ลงทุน ในกิจ การ บริษัท ทีโ อ 2020 จ ากัด เพื่อลงทุน และร่วมทุน ดาเนิน กิจ การด้านการ
ประกันภัยและสนับสนุ นเทคโนโลยีท่ที นั สมัยด้านการประกันภัยกับคู่ค้าในประเทศกัมพูชาและลาว และในต้นปี 2563
บริษัทร่วมกับกรุงเทพประกันภัยเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ประกันโควิด -19 ซึ่งได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี อีกทัง้ การเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ อาทิ แคมเปญ “มากกว่าคาว่ารัก” ซึง่ ลูกค้าสามารถส่งประกันความคุม้ ครองต่าง ๆ ให้กบั คน
ทีต่ นรักได้ดว้ ยตัวเองแทนคาว่ารัก รวมถึง การเปิ ดตัวบริการใหม่ TQM 24 Smart Services ซึง่ ลูกค้าสามารถเลือก ซื้อ
จ่าย รับกรมธรรม์ ได้เองเพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์ใหม่ในยุด New Normal การเปิ ดบริการขายผ่านช่องทางตูบ้ ุญเติมโดย
ความร่วมมือกับ FSMART เพื่ออานวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันผ่านจุดบริการของบุ ญเติมกว่า 130,000
จุด ทัวประเทศ
่
และการเปิ ดตัว “ประกัน 3X” มอบความคุ้มครองพร้อมบริการพิเศษคอยดูแลจากพันธมิตร ด้วยทีม
ตรวจสอบอุบตั เิ หตุบริการถึงจุดเกิดเหตุทกุ รณี
พิธกี ร ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า วาระที่ 2 นี้ เป็ นวาระทีแ่ จ้งเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะ ต่อจากนัน้ พิธกี รได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึง่ ในวาระนี้ไม่
มีผถู้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะซักถามเพิม่ เติม
มติ ที่ประชุม รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563
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วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี 2563 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบ
บัญชี
ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 โดยในวาระนี้
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสมพร อาไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริห ารบัญชีการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
(CFO) เป็ นผูร้ ายงานงบการเงินให้ทป่ี ระชุมทราบ
คุณสมพร อาไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (CFO) รายงานต่อที่
ประชุม เกีย่ วกับงบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว โดยมี
รายละเอียดในรายงานประจาปี 2563 ซึง่ พอสรุปรวมรายการดังนี้
(ล้านบาท)
รายการ

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

4,953.9
2,554.3
3,136.1
702.0
2.34

เมือ่ เทียบกับผลประกอบการของปี ทแ่ี ล้ว อัตราส่วนทุกรายการบริษทั สามารถทาได้ตามเป้ าหมายทีบ่ ริษทั ตัง้ ไว้
พิธกี ร ได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้
ผูร้ บั มอบฉันทะซักถามเพิม่ เติม พิธกี รจึงดาเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง

254,469,933 เสียง
254,469,933 เสียง
-

คิ ดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิ ดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่นับเป็ นฐานเสียง
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มติ ที่ประชุม อนุ มตั งิ บการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรกาไรประจาปี 2563 และการจ่ายเงิ นปันผล
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า การจ่ายเงินปั นผลประจาปี โดยจ่ายจากกาไรสะสมของปี 2563 ตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 1.15 บาท จานวน
300 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 345 ล้านบาท (สามร้อยสีส่ บิ ห้าล้านบาท) โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ ี
สิทธิรบั เงินปั นผลในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ซึง่ การจ่ายเงินปั นผล
ในครัง้ นี้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริษทั ซึง่ บริษทั ได้ตงั ้ สารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว
ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงิ นปันผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
กาไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
วันที่จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
วันที่จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
วันที่จ่ายเงินปันผล
เงินปั นผลจากผลการดาเนินงานและกาไรสะสมปี 2563 (บาท/หุน้ )

วันที่จ่ายเงินปันผล
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิน้ (บาท)
อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิ (%)

2563 (ปี ทีเ่ สนอ)
625,669,423
300,000,000
2.15
1.00
8 กันยายน 2563
1.15
14 พฤษภาคม 2564
645,000,000
103.09

2562
542,544,004
300,000,000
1.75
0.65
12 กันยายน 2562
1.10
14 พฤษภาคม 2563
525,000,000
96.77

2561
423,182,780
300,000,000
1.71
0.45
4 พฤษภาคม 2561
0.51
30 สิงหาคม 2561
0.45
21 พฤศจิกายน 2561
0.30
10 พฤษภาคม 2562
407,250,000
96.24

พิธกี ร ได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึง่ ในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื
หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะซักถามเพิม่ เติม พิธกี รจึงดาเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง

254,489,233 เสียง
254,489,233 เสียง
-

คิ ดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิ ดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่นับเป็ นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ 1 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้น 19,300 หุน้ รวมมีผเู้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
493 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมดในวาระนี้ 254,489,233 หุน้
มติ ที่ประชุม อนุมตั จิ ดั สรรกาไรประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า สาหรับวาระนี้ผมขอเรียนเชิญ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานกรรมการบริหาร
เป็ นผูร้ ายงานต่อผูถ้ อื หุน้
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่าในปี น้ีมกี รรมการทีค่ รบกาหนด
ออกจากตาแหน่งตามวาระ มีดงั นี้
1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา
ประธานกรรมการ
2. นายมารุต สิมะเสถียร
กรรมการอิสระ
3. นายอาพน อ้นเอีย่ ม
กรรมการ
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้า ผ่าน
ระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ‟ 31 ธันวาคม 2564
เมือ่ ครบกาหนดแล้วปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่ บุคคลใดเข้ามารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการ ซึง่ ไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียได้พจิ ารณากลันกรองอย่
่
างรอบคอบแล้วถึงความเหมาะสมทีจ่ ะ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อการดาเนินงานของบริษทั ตลอดจนได้พจิ ารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญของ
กรรมการทีค่ รบกาหนดต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระแล้วเห็นว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ ท่ี
จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริษทั โดยให้ (1) ดร.อัญชลิน พรรณนิภา (2) นายมารุต สิมะเสถียร (3) นายอาพน อ้นเอีย่ ม
กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี้ ได้แนบรายละเอียดประวัตทิ งั ้ 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 32
‟ 34
ซึง่ กรรมการทัง้ 3 ท่าน ทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ในครัง้ นี้ ได้ผา่ นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อก
จากตาแหน่ งตามวาระโดยเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่ ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็ นกรรมการและดารง
ตาแหน่ งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) ดร.อัญชลิน พรรณนิภา (2) นายมารุต สิมะเสถียร (3) นายอาพน อ้นเอีย่ ม เป็ น
กรรมการบริษทั ซึง่ กรรมการบริษทั มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี พิธกี รได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ สามท่านออกจากการประชุมในวาระนี้
ชัวคราว
่
คือ ดร. อัญชลิน พรรณนิภา ได้เดินออกจากห้องประชุม และเรียนเชิญนายมารุต สิมะเสถียรและนายอาพน อ้น
เอีย่ ม ออกจากหน้าจอการประชุมเป็ นการชัวคราว
่
พิธกี ร ได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึง่ ในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื
หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะซักถามเพิม่ เติม จึงแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากตาแหน่งตามวาระบริษทั จะพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นรายบุคคล ซึง่ พิธกี รแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียง เป็ นดังนี้
1. ดร.อัญชลิ น พรรณนิ ภา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง

253,688,033 เสียง
801,200* เสียง
254,489,233 เสียง
-

คิ ดเป็ นร้อยละ 99.6852
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.3148
คิ ดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่นับเป็ นฐานเสียง
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หมายเหตุ : *เพิม่ เติมจานวนเสียง "ไม่เห็นด้วย" ซึง่ ได้ตรวจสอบหลังจากการประชุมร่วมกับผูใ้ ห้บริการระบบ
การลงคะแนน อย่างไรก็ตามไม่มนี ยั สาคัญต่อการลงมติวาระนี้
2. นายมารุต สิ มะเสถียร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง

254,489,233 เสียง
254,489,233 เสียง
-

คิ ดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิ ดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่นับเป็ นฐานเสียง

3. นายอาพน อ้นเอี่ยม
เห็นด้วย
253,688,033 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 99.6852
ไม่เห็นด้วย
801,200* เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.3148
บัตรเสีย
รวม
254,489,233 เสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง
ไม่นับเป็ นฐานเสียง
หมายเหตุ : *เพิม่ เติมจานวนเสียง "ไม่เห็นด้วย" ซึง่ ได้ตรวจสอบหลังจากการประชุมร่วมกับผูใ้ ห้บริการระบบ
การลงคะแนน อย่างไรก็ตามไม่มนี ยั สาคัญต่อการลงมติวาระนี้
มติ ที่ประชุม อนุ มตั เิ ลือกตัง้ กรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ ตามรายชื่อทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุมจานวน 3 ท่าน กลับ
เข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
1. ดร.อัญชลิ น พรรณนิ ภา
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. นายมารุต สิ มะเสถียร
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. นายอาพน อ้นเอี่ยม
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จากนัน้ พิธกี ร จึงเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าสูห่ อ้ งประชุม
วาระที่ 6 พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจาปี 2564
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ได้พจิ ารณาโดย
คานึงถึงกลยุทธ์และเป้ าหมายระยะยาวของบริษทั ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทของความรับผิดชอบ
(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน ทัง้ นี้ อยู่ในลักษณะที่
เปรียบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 ซึง่ เป็ นจานวนเงินเท่ากับ
ปี 2563 รายละเอียดดังนี้
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ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั (BOD)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RISK)
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (NRC)
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการและบรรษัทภิ บาล (CG) 1/
- ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
- กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร (EC)
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ

เบี้ยประชุม / ครัง้ (บาท)
ปี 2563
ปี 2564
50,000
30,000

50,000
30,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

-

30,000
20,000

- ไม่มี - ไม่มี -

- ไม่มี - ไม่มี -

หมายเหตุ : 1/คณะกรรมการกากับดูลกิจการและบรรษัทภิบาลได้รบั การแต่งตัง้ จากมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2563 ทีป่ ระชุมเมือ่ วันที่ 11
พฤศจิกายน 2563

ค่าตอบแทนอื่นๆ

ปี 2563
ปี 2564
„ ประกันสุขภาพค่าเบีย้ ประกันวงเงินไม่เกิน
„ ประกันสุขภาพค่าเบีย้ ประกันวงเงินไม่เกิน
70,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน
คณะกรรมการบริษทั
70,000 บาท
70,000 บาท
(BOD)
„ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors „ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors
and Officers Liability Insurance) โดยบริษทั
and Officers Liability Insurance) โดยบริษทั เป็ น
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย

พิธกี ร ได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้
ผูร้ บั มอบฉันทะซักถามเพิม่ เติม พิธกี รจึงดาเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง

254,489,233 เสียง
254,489,233 เสียง
-

คิ ดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิ ดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่นับเป็ นฐานเสียง
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มติ ที่ประชุม อนุ มตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2564
ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูร้ ายงานการ
คัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564 ของบริษทั ให้ทป่ี ระชุมทราบ
คุณมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อทีป่ ระชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้นาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี KPMG Phoomchai Audit Ltd. เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
บริษทั ย่อย ประจาปี 2564 ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนผูส้ อบบัญชี เนื่องจากเมื่อได้พจิ ารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่า
สอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG Phoomchai Audit Ltd. มีค่าสอบบัญชีทเ่ี หมาะสม
มีประสบการณ์ และความเชี่ย วชาญ และยังเป็ นผู้สอบบัญชีท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ คณะกรรมการ
บริษทั จึงเห็นควรให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ โดยผูส้ อบบัญชีมรี ายนามดังต่อไปนี้
ลาดับ
รายชือ่ ผูส้ อบบัญชี
1 คุณโชคชัย งามวุฒกิ ลุ
2 คุณอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล
3 คุณบุญญฤทธิ ์ ถนอมเจริญ

เลขทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั อนุญาต จานวนปี ทส่ี อบบัญชีให้บริษทั
9728
ไม่ม ี
6105
ไม่ม ี
7900
ไม่ม ี

และ/หรือ
และ/หรือ

โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว ได้รบั อนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย และแสดงความเห็นเกีย่ วกับ
งบการเงินประจาปี ของบริษทั และบริษทั ย่อย หากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ บริษทั เค
พีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตรายอื่นจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี
จากัด เพือ่ ทาหน้าทีแ่ ทนได้ และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี สาหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั และบริษทั ย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และค่าสอบทานงบไตรมาส
ให้ผสู้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนี้
รายการ

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2563

บริษทั ผูส้ อบบัญชี
ค่าสอบบัญชี (บาท)
- บริษทั
- บริษทั ย่อย
รวม

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด

บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด

1,050,000
3,670,000
4,720,000

1,050,000
4,800,000
5,850,000

อัตราค่าตอบแทน
เมื่อเทียบกับปี ก่อน (เพิม่ /(ลด))
จานวนเงิน (บาท)
%
0.00
(1,130,000)
(1,130,000)

0.00%
- 23.54%
- 19.32%

ค่าบริการอื่น*
ตามทีจ่ ่ายจริง
100,570
หมายเหตุ : *ค่าสอบบัญชีปี 2563 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit fee) ซึ่งเป็ นค่าบริการตรวจสอบการควบคุมทัวไปของระบบสารสนเทศ
่
ค่าบริการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอื่น ๆ ของผูส้ อบบัญชีจานวน 100,570 บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)

ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้สว่ นเสียกับบริษทั และบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
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จากนัน้ พิธกี ร ได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึง่ ในวาระนี้ไม่มผี ู้
ถือหุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะซักถามเพิม่ เติม พิธกี รจึงดาเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็ นดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง

254,489,233 เสียง
254,489,233 เสียง
-

คิ ดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิ ดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่นับเป็ นฐานเสียง

มติ ที่ประชุม อนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั และ
บริษทั ย่อยและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ
ในวาระนี้ พิธกี ร ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอแนะความคิดเห็นเข้ามายังบริษทั เพิม่ เติม จึงขอ
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะในทีป่ ระชุม เสนอแนะความคิดเห็น เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ซึง่ ในวาระ
นี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ มีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม พิธกี รจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุม
ประธานฯ กล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีใ่ ห้ความไว้วางใจร่วมเป็ นเจ้าของบริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) อีกทัง้ ยังสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ในวันนี้ และในครัง้ ต่อไปบริษทั
หวังว่าจะได้รบั ความร่วมมือจากผูถ้ อื หุน้ เป็ นอย่างดีเช่นเคย
ปิ ดการประชุม 15.02 น.

ลงชือ่ .............................................. ประธานกรรมการ
(นายอัญชลิน พรรณนิภา)
ประธานทีป่ ระชุม

ลงชือ่ ............................................. เลขานุการบริษทั
(นางสาวสุพชิ ญา เทพพิทกั ษ์)
เลขานุการทีป่ ระชุม
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