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รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565
บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) หรือ TQM
วันประชุม
สถานทีป่ ระชุม
ประธานในทีป่ ระชุม
เลขานุการในทีป่ ระชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม1/

: วันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
: ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมซื่อสัตย์ ชัน้ 6 อาคารพรรณนิภา 1 บริษทั ทีควิ เอ็ม
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
: ดร.อัญชลิน พรรณนิภา
ประธานกรรมการ
: นางสาวสุพชิ ญา เทพพิทกั ษ์
เลขานุการบริษทั
: ก่อนเปิ ดการประชุม
รายละเอียด

จานวนผูถ้ ือหุ้น (ราย)

จานวนหุ้น (เสียง)

จานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด
9,775
600,000,000
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมด้วยตนเอง
35
352,103,500
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมโดยการมอบฉันทะ
328
150,190,929
รวมจานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
363
502,294,429
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมคิดเป็ นอัตราร้อยละ 83.7157 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ออกจาหน่ ายและชาระเต็ม
มูลค่าแล้วทัง้ หมด 600,000,000 ล้านหุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั
เปิ ดประชุมเวลา 14:00 น.
ก่อนเปิ ดการประชุมอย่างเป็ นทางการ นางสาวอาริยา ศิลากร นักลงทุนสัมพันธ์ ผูท้ าหน้าทีพ่ ธิ กี รในการประชุม ได้กล่าว
ต้อนรับผูถ้ อื หุน้ และแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 บริษทั มีความตระหนัก
และห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน คณะกรรมการบริษทั จึงมีมติอนุมตั ใิ ห้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ของบริษทั ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ การประชุมนี้เป็ นการจัดประชุมผ่านสืออิเลิกทรอนิกส์ตามพระราชกาหนดว่า
ด้วยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษา
ความมันคงปลอดภั
่
ยของการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดโดยกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในวัน
พฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุ มสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ใน
วันที่ 25 มีนาคม 2565 หรือ Record Date และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านแล้ว ซึง่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครัง้ นี้ เป็ นกิจกรรมหนึ่งทีบ่ ริษทั ร่วมรณรงค์การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามโครงการ Care The
Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทพร้อมเป็ นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างพฤติกรรมลดโลกร้อน ให้เกิดเป็ น
ค่านิยมของสังคมไทยต่อไป ต่อจากนัน้ พิธกี รได้แจ้งวาระการประชุม ตามหนังสือเชิญประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1/

เพิม่ เติมจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ซึง่ ได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทัง้ นี้ เหตุทต่ี อ้ งมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ และการ
นับคะแนนทีผ่ ดิ พลาดของผูใ้ ห้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด อย่างไรก็ตาม จานวนเสียงที่ แก้ไข
เพิม่ เติมดังกล่าวไม่มนี ยั สาคัญต่อผลของการนับองค์ประชุมในการประชุมนี้
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วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรประจาปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2565
พิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) ซึง่ เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันของบริษทั
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
พิธกี รกล่าวต่ อที่ประชุมว่า บริษัทคานึงถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็ นการส่งเสริมการดูแลกากับกิจการที่ดี
เกีย่ วกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่
มีคุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตลอดจนการส่งคาถามล่วงหน้า สาหรับการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีบ่ ริษทั ได้กาหนดไว้ ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 โดยได้
ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธกี ารเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั ซึง่ เมื่อถึงกาหนดการ
ปิ ดรับ ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษทั สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เข้ามาภายในวันดังกล่าว
บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทน
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในเอกสารแนบ 6 หน้าที่ 3
บริษทั ได้ดาเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับการประชุมแก่ผถู้ อื หุน้ ดังนี้
1. บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทางไปรษณียผ์ ่านระบบของศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ TSD
2. บริษทั ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทตัง้ แต่วนั ที่ 5 เมษายน 2565 (ล่วงหน้า 21 วัน) เพื่อให้ผถู้ ือหุ้นมีเวลา
เพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมและเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งคาถาม
ล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษทั เพื่อสามารถตอบคาถามผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างครบถ้วนและทัวถึ
่ ง
3. บริษทั ได้มกี ารลงประกาศในหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 6 ‟ 8 เมษายน 2565
พิธกี รแนะนาคณะกรรมการของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุมต่อผูถ้ อื หุน้ ตามลาดับ ดังนี้
1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / ประธานบริษทั

2. นายมารุต สิมะเสถียร

กรรมการอิส ระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่ า ตอบแทน / กรรมการบริห ารความเสี่ย ง / กรรมการก ากับ ดู แ ลกิจ การและ
บรรษัทภิบาล

3. นายชินภัทร วิสทุ ธิแพทย์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความ
เสีย่ ง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

(เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

4. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
(เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการกากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

5. นางสาวสุวภา เจริญยิง่

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
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6. นายธนา เธียรอัจฉริยะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

(เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

7. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)

8. นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO)

9. นางสาวรัตนา พรรณนิภา

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / ประธาน
บริหารความเสีย่ ง (CRO)

10. นายอาพน อ้นเอีย่ ม

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารปฏิบตั กิ าร (COO)

กรรมการบริษทั มีจานวนทัง้ หมด 10 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ ครบ 10 ท่าน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100
ต่ อ จากนัน้ พิธีก รได้แ นะน าคณะผู้บ ริห าร ผู้สอบบัญ ชี และที่ปรึก ษากฎหมาย ซึ่ง ให้เกีย รติเ ข้า ร่ วมประชุม ผู้ถือ หุ้น
ตามลาดับ ดังนี้
คณะผูบ้ ริหาร
1. นายปฎิญญาสัก ตันติชตุ ิ
2. นางสาวกาญจนี กุลสุรกิจ

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน

ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
1. คุณโชคชัย งามวุฒกิ ุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
2. คุณอัษฎา บุษยะจารุ
ผูช้ ่วยกรรมการบริหาร
3. คุณพรทิพย์ สัมพันธสิทธิ ์
ผูจ้ ดั การ

(เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)
(เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

(เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)
(เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)
(เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์)

ที่ปรึกษากฎหมายบริษทั วันลอว์ ออฟฟิ ศ จากัด
1. นางสาวสุกญ
ั ญา สิงห์เมธากุล
2. นางสาวอารียา อนันต์วรรักษ์
เพื่อความโปร่งใส พิธกี รได้เชิญทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษทั วันลอว์ ออฟฟิ ศ จากัด ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่
จุดนับคะแนน
พิ ธีกรแนะนาขัน้ ตอนการประชุมและการแสดงความคิ ดเห็น
บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ซึง่ เป็ นผู้ให้บริการระบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) และเป็ นหน่วยงานอิสระทาหน้าทีต่ รวจสอบการลงทะเบียน รวบรวม และตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้
ถือหุ้นครัง้ นี้ กรณีท่ผี ู้ถือหุ้นประสบปั ญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ก่อนหรือ
ระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในคู่มอื วิธกี ารใช้งานระบบการ
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้รบั ทางอีเมล์
ผู้ถือหุ้น สามารถเข้าร่วมประชุม โดยผ่านเว็บลิงค์ (Web link) ที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด จัดส่งให้ ตาม
E-mail ทีท่ ่านผู้ถอื หุน้ หรือท่านผูร้ บั มอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กบั บริษทั เข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูล ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และ
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รหัสผ่าน (Password) ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั กาหนด และทาการลงทะเบียน โดยกดทีป่ ่ มุ “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึง่ ขัน้ ตอนนี้จะ
ถือว่าผูถ้ อื หุน้ ทาการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อย จานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ จะถูกนับเป็ นองค์ประชุม
การประชุมในวันนี้ดาเนินการประชุมเรียงตามวาระทีแ่ จ้งไว้ ตามหนังสือเชิญประชุม และจะชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมในแต่ระวาระ
สาหรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถทา
ได้ 2 ช่องทาง
 ช่องทางที่ 1 กดปุ่ม “Participants” จากนัน้ ให้กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสญ
ั ลักษณ์ รูปมือปรากฏข้างชื่อของ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าที่จะเปิ ดไมโครโฟนให้กบั ผู้ถอื หุน้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นเมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็ นการเอามือลง
 ช่องทางที่ 2 พิมพ์ขอ้ ความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) ครับ โดยกดทีป่ ่ ุม “Chat” ให้พมิ พ์ขอ้ ความ และเมื่อ
พิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ และจากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะเป็ นผูอ้ ่านคาถามของผูถ้ อื หุน้
หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือข้อคิดเห็นเกีย่ วกับบริษทั ทีไ่ ม่ได้อยู่ในวาระ เจ้าหน้าทีจ่ ะอ่านข้อซักถามและข้อคิดเห็น
นัน้ ในวาระอื่น ๆ ซึง่ จะเป็ นช่วงท้ายของการประชุม
การนับคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
วิธกี ารลงคะแนนเป็ นระบบ E-Voting นับคะแนนด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง (1 Share : 1 Vote)
เมื่อสิน้ สุดการรายงานในแต่ละวาระแล้ว จะเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ โดยผูถ้ อื หุน้ จะมีเวลาออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระเป็ นเวลา 60 วินาที ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถออกเสียงลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"
ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" และ/หรือ "งดออกเสี ยง" เท่านัน้
จากนัน้ จะนาคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วย
ในวาระนัน้ ๆ
กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ เสร็จสิน้ ระบบจะแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนต่อทีป่ ระชุม หากการนับคะแนน
จากทีป่ ระชุมเสร็จสิน้ แล้ว ระบบจะทาการปิ ดการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ
สาหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ จะพิจารณาลงมติแต่งตัง้ กรรมการ
แทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ ครัง้ ละ 1 ท่าน ทัง้ นี้เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ทัง้ นี้ จานวนผูถ้ อื หุน้ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วยอาจมีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบางท่านเข้า
มาเพิม่ เติมหรือออกจากทีป่ ระชุม
จากนัน้ พิธกี รได้รายงานว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นทัง้ สิน้ 9,775 ราย จานวนหุ้นทัง้ สิ้น 600,000,000 หุ้น เป็ นผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทีม่ าด้วยตนเอง จานวน 35 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ หมด 352,103,500 หุน้ และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมโดยการมอบ
ฉันทะทัง้ หมด จานวน 328 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 150,190,929 หุน้ รวมจานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ทัง้ หมด 363 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ หมด 502,294,429 หุน้ 2/ คิดเป็ นร้อยละ 83.7157 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั

2/

เพิม่ เติมจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ซึง่ ได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทัง้ นี้ เหตุทต่ี อ้ งมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ และการ
นับคะแนนทีผ่ ดิ พลาดของผูใ้ ห้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด อย่างไรก็ตาม จานวนเสียงทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติมดังกล่าวไม่มนี ยั สาคัญต่อผลของการนับองค์ประชุมในการประชุมนี้

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

หน้า 4 / 23

พิธกี ร ได้เรียนเชิญ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ซึง่ ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ และเปิ ด
การประชุม
ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ทีใ่ ห้เกียรติสละเวลามาร่วมในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดการประชุม และก่อนเข้าสู่วาระการ
ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต่อทีป่ ระชุมดังนี้
ปี 2564 ทีผ่ ่านมา เป็ นอีกปี หนึ่ง ทีเ่ รายังต้องอยู่ร่วมกับ COVID-19 กันต่อไป เราทุกคนต่างต้องปรับตัว เพื่อให้อยู่รอดใน
โลกยุคปั จจุบนั ซึง่ ทราบกันดีว่า มีความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ โดย TQM มีการปรับตัว เพื่อดูแลลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้ โดย
ได้นาความ Hi-Tech เข้ามาใช้ พัฒนาประสิทธิภาพช่องทาง Tele-sale พัฒนากระบวนการทางานให้คล่องตัว และเพิม่ ช่องทาง
ดิจทิ ลั นาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้าในยุคใหม่ แต่สงิ่ สาคัญที่เราไม่เคยลืม คือ Hi-Touch ให้บริการด้วย
ความใส่ใจ เกินความคาดหวังของลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้า พร้อมเป็ นทีป่ รึกษาทีไ่ ว้วางใจได้ ปั จจัยเหล่านี้ ส่งผล ให้
TQM ประสบความสาเร็จ ในปี ท่ผี ่านมา บริษัทมีจานวนลูกค้าเพิม่ สร้างรายได้และกาไรสูงสุดเป็ นประวัติการณ์นับตัง้ แต่ดาเนิน
ธุรกิจมา
เราเชื่อว่า การจะเติบโตอย่างยังยื
่ นได้ ควรมาจากการพัฒนาไปด้วยกันทัง้ Ecosystem ดูแลผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียรอบข้าง
และนาหลักคิดเพื่อความยังยื
่ นนี้ เข้ามาผนวกในการกาหนดเป้ าหมายและทิศทางขององค์กร ลงไปจนถึงในกระบวนการทางาน
เพื่อให้เกิดคุณค่ากับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ตัวอย่างเช่นในปี ทแ่ี ล้ว ทีล่ ูกค้าบางรายประสบปั ญหาจากสถานการณ์ทม่ี บี ริษทั ประกั นปิ ด
ตัวลง ซึง่ TQM แม้ไม่ได้รบั ผลกระทบโดยตรง บริษทั ยินดีทจ่ี ะทางานเพิม่ ขึน้ เพื่อดูแลลูกค้า ช่วยพันธมิตรธุรกิจในการประสานงาน
อานวยความสะดวก บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึน้ และในส่วนของพนักงาน บริษัท ได้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้พนักงาน
สามารถ Work from Home ได้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โดยไม่กระทบประสิทธิภาพในการทางาน
ความสาเร็จและอุปสรรคในช่วงปี ทผ่ี ่านมา จะเป็ นแรงผลักดันให้บริษทั มุ่งพัฒนาต่อไป บนพืน้ ฐานทีม่ นคงและแข็
ั่
งแกร่ง
เรียนรูท้ จ่ี ะปรับตัวให้พร้อมรับความเปลีย่ นแปลง สร้างความเติบโตให้กบั บริษทั ควบคู่ไปกับ การพัฒนาสังคม
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวเริม่ ดาเนินการประชุมตามลาดับวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
้ ่ 1/2564
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าบริษัท ได้จดั ให้มกี ารประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564
โดยรายละเอียดได้นาส่งให้แก่ผู้ถอื หุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้แล้ว ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม
เอกสารแนบ 1 จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 รับรองรายงานการประชุม
พิธกี ร ได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึง่ ในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะซักถามเพิม่ เติม พิธกี รจึงดาเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้
มติ ที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)

รวม

งดออกเสียง
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516,740,829*
516,740,829*
236,000*

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

100.0000
100.0000
-
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หมายเหตุ :
1. ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ 3 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ 14,682,400 หุน้ รวมมีผเู้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 366 ราย รวมจานวน
หุน้ ทัง้ หมดในวาระนี้ 516,976,829 หุน้
2. * เพิม่ เติมจานวนเสียง “เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทัง้ นี้ เหตุทต่ี ้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจาก
การลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ และการนับคะแนนทีผ่ ดิ พลาดของผูใ้ ห้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด อย่างไรก็ตาม จานวนเสียงทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวไม่มนี ยั สาคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ อื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี 2564
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ยังเป็ นเรื่องที่บริษัทให้ความสาคัญในการ
ดาเนินงานของบริษัท โดยบริษัทมุ่งมันด
่ าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดถือนโยบายเกี่ยวกับการต่ อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ได้สอ่ื สารและให้ความรูแ้ ก่พนักงานรวมถึงคู่คา้ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันยังพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ รวมไปถึง
ศึกษาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบริษทั เพิม่ เติม เพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินและขอรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบตั ใิ นการต่อต้านคอร์รปั ชันตามคาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ต่อไป ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั
อยู่ระหว่างการดาเนินการขอการรับรับรองเป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)
จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็ น
ผูร้ ายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564 ของบริษทั ให้ทป่ี ระชุมทราบ
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO) กล่าวสวัสดีผถู้ อื หุน้ ทุกท่าน และขอบคุณทีใ่ ห้
เกียรติ และสละเวลามาร่วมการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในครัง้ นี้ โดยสรุปรายงานผลการดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงของ
บริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมาในรูปแบบวีดทิ ศั น์ต่อทีป่ ระชุม ซึง่ มีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้
รายงานผลประกอบการประจาปี 2564 บริษัท ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ในปี 2564 ประเทศไทยต้อง
เผชิญกับวิกฤติโควิด-19 มีการระบาดหนักขึน้ กระทบการดาเนินงานกับหลายบริษทั อย่างไรก็ดี TQM ในฐานะนายหน้าประกัน
ไม่ได้รบั ผลกระทบดังกล่าวโดยตรง เนื่องจากไม่ได้รบั ความเสีย่ งในการจ่ายค่าสินไหมชดเชย โดย TQM ยังมีฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่ง มีการเติบโตทีด่ ี มียอดเบีย้ ประกันเพิม่ จากปี ก่อน 17% เป็ น 17,505 ล้านบาท ซึง่ มีการเติบโตต่อเนื่อง อัต ราการเติบโต
เฉลีย่ ต่อปี อยู่ท่ี 14% ในปี 2564 TQM มีรายได้รวม 3,427 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 291 ล้านบาท หรือ 9% จากปี ก่อน เนื่องจากยอดขาย
และค่าบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ ในทุกผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยประกันรถยนต์ซง่ึ เป็ นธุรกิจหลักของ TQM ยังคงเติบโตได้ดแี ละในไตรมาสที่
3 ปี 2564 นี้ มีรายการพิเศษ คือ การบันทึกกาไรจากการซือ้ กิจการ บริษทั ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด และ บริษทั ทรู เอ็กซ์ตร้า
โบรกเกอร์ จากัด ในราคาทีต่ ่ากว่ามูลค่ายุตธิ รรม เป็ นจานวน 63.8 ล้านบาท
รายได้ดงั กล่าวแบ่งเป็ น รายได้ค่านายหน้า 2,022 ล้านบาท, รายได้ค่าบริการ 1,234 ล้านบาท และรายได้อ่นื 171 ล้าน
บาท ซึง่ เป็ นสัดส่วน 59%, 36% และ 5% ตามลาดับ ซึง่ เป็ นสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกับปี ทผ่ี ่านมา
ต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 1,545 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2% จากปี ก่อน ตามรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ แต่ต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ มีอตั รา
การเพิม่ ทีน่ ้อยกว่าการเติบโตของรายได้ ดังนัน้ เมื่อเทียบต้นทุนกับรายได้รวมแล้วจึงมีสดั ส่วนเท่ากับ 45% ซึง่ ลงลดจากปี ก่อนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 781 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4% จากปี ก่อน ตามการเติบโตของรายได้ แต่ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ มีอ ตั ราทีน่ ้อยกว่าการเติบโตของรายได้ ดังนัน้ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารกับ
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รายได้รวมแล้ว จึงมีสดั ส่วนเท่ากับ 23% ลดลงจากปี ก่อนอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลักมาจากการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ
กาไรสุทธิของปี 2564 เท่ากับ 892 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 190 ล้านบาท หรือเท่ากับ 27% จากการเพิม่ ของยอดขายทุก
ช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ทช่ี ่วยเพิม่ รายได้โดยไม่ต้องเพิม่ ต้นทุนการบริการในอัตราทีส่ งู และเพิม่ จากบริษทั ทรู ไลฟ์
โบรกเกอร์ จากัด และบริษทั ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จากัด ทีเ่ ริม่ รับรูร้ ายได้และกาไรในไตรมาสที่ 3 และ 4 และบริษทั อีซ่ี เลนดิง้
จากัด ทีร่ บั รูร้ ายได้และกาไรในไตรมาสที่ 4 รวมถึงการบริหารควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย TQM มีอตั รากาไร
สุทธิทป่ี รับตัวดีขน่ึ อย่างต่อเนื่อง นับจาก 18% ในปี 2562 เป็ น 22% ในปี 2563 และ 26% ในปี 2564 จึงทาให้กาไรต่อหุน้ เพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 เท่ากับ 1.48 บาท โดยคานวนจากพาร์ใหม่ ทีม่ จี านวนหุน้ 600 ล้านหุน้
อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญในปี 2564 มีดงั ต่อไปนี้







อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ท่ี 2.7 เท่า แสดงถึงสภาพคล่องทีด่ ี
อัตรากาไรขัน้ ต้น 52.8% เพิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี ่านมา
อัตรากาไรสุทธิ 26% เพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องจากปี ทผ่ี ่านมาเช่นกัน
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ หรือ Return on Equity อยู่ท่ี 33%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ หรือ Return on Assets อยู่ท่ี 22.2%
และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรือ Debt to Equity ratio อยู่ท่ี 0.5 เท่า แสดงถึงฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่ง

อัตราส่วนทางการเงินสาคัญที่กล่าวมาข้างต้น แสดงถึงฐานะทางการเงินทีแ่ ข็ง แกร่ง อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญที่
กล่าวมาข้างต้น สะท้อนถึงการดาเนินงานทีด่ ใี นทุกๆ ด้าน ทัง้ ในแง่สภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการทากาไรและฐานะทางการเงิน
พิธกี ร ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า วาระที่ 2 นี้ เป็ นวาระทีแ่ จ้งเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะ ต่อจากนัน้ พิธกี รได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึง่ ในวาระนี้ได้มผี ถู้ อื หุน้ สอบถาม
มาดังนี้
คาถามที่ 1 จากคุณพัชรนันท์ ลาวัณย์รตั นกุล เป็ นผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในปี 2565 นี้ บริ ษัทมีความท้ าทายในการ
แข่งขันทางธุรกิ จหรือไม่ เช่น เรือ่ งคู่แข่ง
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานฯ ได้ชแ้ี จงว่า จากสถานการณ์โควิด -19 ทุกองค์กรต้องพบความท้าทายทัง้ หมด ใน
ธุรกิจประกันภัยก็เช่นกัน ในความท้าทายจะแบ่งเป็ น 2 ด้าน ความท้าทายต่อการเปลีย่ นแปลงต่อพฤติกรรมการของผูบ้ ริโภค และ
ความท้าทายต่อปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจ เรื่องของโควิด-19 เป็ นปั จจัยสาคัญทีท่ าให้ธุรกิจประกันภัยเกิดการตื่นตัวมาก ประชาชน
ซื้อประกันโควิดอย่างถล่มทลาย การขายประกันที่ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน ที่มปี ริมาณการซื้ออย่างมหาศาลเป็ นการซื้อผ่านทาง
ออนไลน์ ผลทีต่ ามมาคือการเคลมทีส่ งู มากอย่างทีไ่ ด้ทราบ ในปี ทผ่ี ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษทั ประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมเป็ นจานวน
มาก และหลายบริษทั ประกันภัยต้องหยุดดาเนินธุรกิจ TQM ได้ออกมาแถลงผลประกอบการรวมถึงสถานะทีบ่ ริษทั เป็ นตัวกลาง
เป็ นโบรคเกอร์ ทีไ่ ม่ได้มผี ลกระทบต่อเรื่องของโควิด เนื่องจากบริษทั ไม่ได้รบั ประกันและไม่ได้รบั ความเสีย่ ง สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เป็ นทัง้ ด้าน
บวกและด้านลบ ในภาพรวมทาให้ประชาชนตื่นรู้ ตระหนัก และให้ค วามสาคัญกับประภั ยมากยิ่ง ขึ้น และเชื่อว่ าในเชิงธุรกิจ
Momentum ก็จ ะกลับ คืนพร้อ มกับ ทประเทศต่ า งๆ ที่เ ริ่ม เปิ ด ประเทศ เศรษฐกิจ เริ่ม ดีข้นึ ต่ า งประเทศเริ่ม มีก ารใช้ชีวิต ปกติ
เศรษฐกิจต่างๆก็จะกลับมา สาหรับ TQM ได้มกี ารพัฒนาและลงทุนไป มีทงั ้ เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน่ และรวมถึงการทา M&A
ทัง้ หมดนี้จะสามารถทาให้ TQM เติบโตได้อย่างยังยื
่ นต่อไป
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คาถามที่ 2 จากคุณพัชรนันท์ ลาวัณย์รตั นกุล เป็ นผูถ้ ือหุ้น ได้สอบถามว่า ความคาดหวังผลการดาเนิ นงาน ยังคงเป็ นไป
ตามเป้ าที่ทางผูบ้ ริหารได้แจ้งไว้ใน Opportunity Day หรือไม่
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร(CEO) ได้ชแ้ี จงว่า เป้ าหมายสาหรับทัง้ ปี 2022 คือมี
เบีย้ ประกันทีโ่ ตแบบ Organic ที่ 19,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเสริมด้วย Inorganic Growth อีกประมาณ 9,600 ล้านบาท รวม
เป็ นประมาณ 29,000 ล้านบาท TQM มีเป้ าหมายระยะยาวทีจ่ ะทายอดเบีย้ ประกันให้ถงึ 50,000 ล้าน ภายในปี 2569 โดยในปี
2564 ทีผ่ ่านมา บริษทั ทายอดเบีย้ ประกันได้ 17,500 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจนายหน้าประกันภัย บริษทั คาดว่าจะมีการ
เติบโตแบบ Organic เฉลี่ย 15% นาโดยประกันรถยนต์ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลัก และเสริมด้วยธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตดี เช่น
ประกันบ้าน และการใช้ช่องทางดิจทิ ลั นอกจากนี้ ยังมีโอกาสโตแบบ Inorganic ซึง่ เราเตรียมแผนทีจ่ ะทา M&A หรือตัง้ ธุรกิจใหม่
เพิม่ ต่อไป
คาถามที่ 3 จากคุณพัชรนันท์ ลาวัณย์รตั นกุล เป็ นผูถ้ ือหุ้น ได้สอบถามว่า สถานการณ์ เกี่ยวกับสงคราม และ น้ามันแพง
มีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมกับบริษทั หรือไม่ อย่างไร
คุณสมพร อาไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) ได้ช้แี จงว่า สถานการณ์ดงั กล่าวเป็ น
ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม ไม่ใช่เพียงประเทศไทยเท่านัน้ ทีม่ ผี ลกระทบ หากจะมองว่าการขึน้ ราคาของน้ามันมีผลกระทบทางอ้อม
จากปริมาณการใช้รถยนต์ ไม่มผี ลกระทบทีเ่ ป็ นนัยสาคัญ จากตัวอย่างเมื่อ 2 ‟ 3 ทีผ่ ่านมา จากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด
มีการล็อกดาวน์ประเทศและทัวโลก
่
แต่ผลประกอบการของ TQM ยังเพิม่ ขึน้ ทุกไตรมาสและเติบโตขึน้ ทุกปี อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้มี
การล็อกดาวน์ ทาให้ปริมาณการใช้รถลดลงจริง แต่การทาประกันไม่ได้ทาประกันเป็ นครัง้ คราว การทาประกัน นัน้ ทุกคนทาเพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ ง เปิ ดช่องว่างของการเสีย่ งภัยทีจ่ ะเกิดขึน้ เพราะฉะนัน้ การทาประกันต้องทาเป็ นรายปี การปิ ดหรือการหยุดใช้
เป็ นสถานการณ์ชวคราวหรื
ั่
อชัวขณะเท่
่
านัน้ ดังนัน้ การทาประกันยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ทีผ่ ่านมาผลประกอบการของ TQM จากการ
ขายประกันรถยนต์ไม่ได้มยี อดลดลง ในทางกลับกันยอดขายประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั เิ หตุ กลับ มียอดที่
แสดงให้เห็นได้ชดั ว่ามีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง
คาถามที่ 4 จากคุณทองทศ แพงลาด อาสาพิ ทกั ษ์สิทธิ ผ้ถู ือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ถามว่า
ตามที่ เกิ ดปั ญหาการเคลมประกันโควิ ด-19 (เจอ - จ่าย - จบ) จนทาให้บริ ษัทฯประกันภัยบางแห่งต้องหยุด
ดาเนิ นกิ จการ บางแห่งกาลังมีข่าวการร้องเรียนอย่างต่อเนื่ องนัน้ จะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของธุรกิ จ
ประกันภัย และบริษทั อย่างไรหรือไม่
คุณสมพร อาไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) ชี้แจงว่า TQM ไม่ได้รบั ผลกระทบ
โดยตรง เนื่องจาก TQM ไม่ได้รบั เสีย่ งภัย บริษทั เป็ นเพียงนายหน้าประกันเท่านัน้ ไม่ต้องรับเคลม อาจจะเห็นข่าวว่า TQM มีการ
ช่วยเคลม คือการทาเอกสาร การช่วยยื่นเรื่อง การช่วยให้คาปรึกษากับลูกค้ารายย่อย และดาเนินการแทน แต่ในส่วนของการเคลม
เงินและชาระเงินจะเป็ นบริษทั ประกันภัยโดยตรงทีต่ อ้ งชาระให้ลกู ค้า อย่างไรก็ตาม การทีเ่ กิดผลกระทบต่อพันธมิตรธุรกิจคือบริษทั
ประกัน หรือลูกค้าของบริษทั ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากติดเชือ้ โควิด-19 หรือเจ็บป่ วย TQM คือนายหน้าซึง่ ต้องดูแลลูกค้าและคู่คา้ ของ
บริษทั ทุกราย ตามนโยบายบริษทั คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญเกีย่ วกับคู่คา้ , พันธมิตร, Governance คือจรรยบรรณทาง
ธุรกิจทีเ่ ป็ นนโยบายทีช่ ดั เจนของกลุ่มบริษทั บริษทั จึงพยายามสุดความสามารถทีจ่ ะช่วยเหลือ อานวยความสะดวก ประสานงาน
ให้กบั ลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจ เพื่อช่วยลดปั ญหาผลกระทบใน Ecosystem บริษทั เป็ นตัวกลางเป็ นหน้าทีท่ บ่ี ริษทั ต้องทา บริษทั
ยินดีทจ่ี ะรับใช้และให้บริการตลอดเวลา
มติ ที่ประชุม รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564
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วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที 31 ธันวาคม 2564 โดยในวาระนี้ประธานฯ
ได้มอบหมายให้คุณสมพร อาไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) เป็ นผูร้ ายงานงบการเงินให้ทป่ี ระชุม
ทราบ
คุณสมพร อาไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึง่ กาหนดให้ บริษทั ต้องจัดทางบดุลและงบกาไรขาดทุน ประจาปี
2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีผสู้ อบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ส่งงบการเงิน ประจาปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้แล้ว โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงิ นรวม

รายการ

31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

4,436.4
1,425.8
3,427.0
891.8
1.48

พิธกี ร ได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึง่ ในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบ
ฉันทะซักถามเพิม่ เติม พิธกี รจึงดาเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็ นดังนี้
มติ ที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

516,928,029*
516,928,029*
236,000*

100.0000
100.0000
-

หมายเหตุ :
1. ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ 1 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ 187,200 หุน้ รวมมีผเู้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 367 ราย รวมจานวนหุน้
ทัง้ หมดในวาระนี้ 517,164,029 หุน้
2. * เพิม่ เติมจานวนเสียง “เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทัง้ นี้ เหตุทต่ี ้องมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจาก
การลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ และการนับคะแนนทีผ่ ดิ พลาดของผูใ้ ห้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด อย่างไรก็ตาม จานวนเสียงทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวไม่มนี ยั สาคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุม อนุมตั งิ บการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรกาไรประจาปี 2564 และการจ่ายเงิ นปันผล
ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั จิ ดั สรรกาไรประจาปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล โดยในวาระนี้ประธานฯ
ได้มอบหมายให้คุณสมพร อาไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) เป็ นผูร้ ายงานงบการเงินให้ทป่ี ระชุม
ทราบ
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คุณสมพร อาไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั จะจ่ายเงินปั น
ผลประจาปี จากผลประกอบการของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกาไรสะสมของปี 2564 ตาม
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ตามทีบ่ ริษทั มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ เมื่อเดือน มกราคม 2565 ทีผ่ ่านมา โดยจ่ายเงินปั นผลจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท จานวน 600 ล้านหุน้ คิดเป็ นจานวนเงิน 300 ล้านบาท การจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวบริษทั จะหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุน้ จากเงินทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะได้รบั ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั
เงินปั นผลเป็ นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุน้ ซึง่ บริษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 จานวน
หุน้ ละ 1.45 บาท เป็ นจานวนเงิน 435 ล้านบาท รวมเป็ นเงินจ่ายปั นผลทัง้ สิน้ 735 ล้านบาท
การจ่ายเงินปั นผลในครัง้ นี้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริษทั ซึง่ บริษทั ได้ตงั ้ สารองตามกฎหมายครบถ้วน
แล้ว โดยกาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ปั นผล (Record date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 และให้จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 12 พฤษภาคม
2565 มูลค่าเงินปั นผลทีบ่ ริษทั จะจ่ายในครัง้ นี้ปรากฏตามรายละเอียดตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ทผ่ี ่านมา ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงิ นปันผลในปี ที่ผา่ นมา
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
2564
2563
2562
กาไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
774,575,888
625,669,423
542,544,004
จานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
300,000,000
300,000,000
300,000,000
เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
1.45
1.00
0.65
วันทีจ่ ่ายเงินปั นผล
9 กันยายน 2564
8 กันยายน 2563
12 กันยายน 2562
จานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
600,000,000*
300,000,000
300,000,000
เงินปั นผลจากผลการดาเนินงานและกาไรสะสม (บาท/หุน้ )
0.5
1.15
1.10
วันทีจ่ ่ายเงินปั นผล
12 พฤษภาคม 2565
14 พฤษภาคม 2564
14 พฤษภาคม 2563
รวมเป็ นเงิ นปันผลจ่ายทัง้ สิ้ น (บาท)
735,000,000
645,000,000
525,000,000
อัตราส่วนการจ่ายเงิ นปันผลเทียบกับกาไรสุทธิ (%)
94.89
103.09
96.77
หมายเหตุ : * ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ประชุมเมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้จากเดิม 1.00
บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท มีผลซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2565

พิธกี ร ได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึง่ ในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ผูร้ บั
มอบฉันทะซักถามเพิม่ เติม พิธกี รจึงดาเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็ นดังนี้
มติ ที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง

516,928,029*
516,928,029*
236,000*

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

100.0000
100.0000
-

หมายเหตุ : * เพิม่ เติมจานวนเสียง “เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทัง้ นี้ เหตุท่ตี ้องมีการแก้ไขสืบ
เนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผดิ พลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบีย นและนับคะแนน คือ
บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด อย่างไรก็ตาม จานวนเสียงทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวไม่มนี ัยสาคัญต่อผลของการลงมติใน
วาระนี้

มติ ที่ประชุม อนุมตั จิ ดั สรรกาไรประจาปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ
บริษทั ข้อ 18 กาหนดว่าในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนกรรมการ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและ
ปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ สี มัครใจของกรรมการหากกรรมการทีส่ มัครใจออกจากตาแหน่งยังไม่ครบจานวนตาม
วรรคแรกก็ให้ใช้วธิ จี บั สลากกัน ส่ว นปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง ในปี น้ีมี
กรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ มีดงั นี้
1. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
2. นางสาวรัตนา พรรณนิภา
3. นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้า ผ่านระบบการ
แจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกาหนดแล้ว
ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ามารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี ่วนได้เสีย ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อการ
ดาเนินงานของบริษทั ตลอดจนได้พจิ ารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญของกรรมการทีค่ รบกาหนดต้องออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระแล้วเห็นว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ทจ่ี าเป็ นต่อการดาเนินงานของบริษทั โดยให้ (1)
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิ ภา (2) นางสาวรัตนา พรรณนิ ภา (3) นางสาวสมพร อาไพสุทธิ พงษ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ งต่อไปอีก
วาระหนึ่ง ทัง้ นี้ได้แนบรายละเอียดประวัตทิ งั ้ 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบ 3
ซึง่ บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี้ได้ผ่านกระบวนการกลันกรอง
่
หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจาก
คณะกรรมการบริษทั แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ ง
ตามวาระโดยเสนอชื่อกรรมการทีค่ รบวาระการดารงตาแหน่ ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็ นกรรมการและดารงตาแหน่ งเดิมอีกวาระหนึ่ง
ได้แก่ (1) ดร.นภัสนันท์ พรรณนิ ภา (2) นางสาวรัตนา พรรณนิ ภา (3) นางสาวสมพร อาไพสุทธิ พงษ์ เป็ นกรรมการบริษทั ซึง่
กรรมการบริษทั มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี พิธกี รได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ สามท่านออกจากการประชุมในวาระนี้ชวคราว
ั่
พิธกี ร ได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึง่ ในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ผูร้ บั
มอบฉันทะซักถามเพิม่ เติม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตาม
วาระบริษทั จะพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นรายบุคคล ซึง่ พิธกี รแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียง เป็ นดังนี้
1. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิ ภา
มติ ที่ลง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)

505,326,915*
11,601,114*
-

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

97.7558*
2.2442*
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มติ ที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)

รวม
งดออกเสียง

516,928,029*
236,000*

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

100.0000
-

หมายเหตุ : * เพิม่ เติมจานวนเสียง "เห็นด้วย" “ไม่เห็นด้วย”และ “งดออกเสียง” ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทัง้ นี้ เหตุทต่ี ้องมีการ
แก้ไขสืบเนื่องมาจากการลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ และการนับคะแนนทีผ่ ดิ พลาดของผูใ้ ห้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน
คือ บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด อย่างไรก็ตาม จานวนเสียงทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวไม่มนี ัยสาคัญต่อผลของการลง
มติในวาระนี้

2. นางสาวรัตนา พรรณนิ ภา
มติ ที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง

489,295,510*
27,632,519
516,928,029*
236,000*

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

94.6545*
5.3455*
100.0000
-

หมายเหตุ : * เพิม่ เติมจานวนเสียง "เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทัง้ นี้ เหตุท่ตี ้องมีการแก้ไขสืบ
เนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผดิ พลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบีย นและนับคะแนน คือ
บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด อย่างไรก็ตาม จานวนเสียงทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวไม่มนี ัยสาคัญต่อผลของการลงมติใน
วาระนี้

3. นางสาวสมพร อาไพสุทธิ พงษ์
มติ ที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
*บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง

514,418,101*
2,509,928
516,928,029*
236,000*

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

99.5145*
0.4855*
100.0000
-

หมายเหตุ : * เพิม่ เติมจานวนเสียง "เห็นด้วย" และ “งดออกเสียง” ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทัง้ นี้ เหตุทต่ี ้องมีการแก้ไขสืบ
เนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผดิ พลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบีย นและนับคะแนน คือ
บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด อย่างไรก็ตาม จานวนเสียงทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวไม่มนี ัยสาคัญต่อผลของการลงมติใน
วาระนี้

มติ ที่ประชุม อนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ ตามรายชื่อทีน่ าเสนอต่อทีป่ ระชุม จานวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็ น
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
1. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิ ภา ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. นางสาวรัตนา พรรณนิ ภา ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
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3. นางสาวสมพร อาไพสุทธิ พงษ์ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นได้อนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุ้นทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จากนัน้ พิธกี ร จึงเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าสูห่ อ้ งประชุม
วาระที่ 6 พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจาปี 2565
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ได้พจิ ารณาโดยคานึงถึงกล
ยุทธ์และเป้ าหมายระยะยาวของบริษทั ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทของความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน ทัง้ นี้ อยู่ในลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยู่
ในอุตสาหกรรม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565 ซึง่ เป็ นจานวนเงินเท่ากับปี 2564 รายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ

เบีย้ ประชุม / ครัง้ (บาท)
ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2564

คณะกรรมการบริ ษทั (BOD)

- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (RISK)
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (NRC)
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการและบรรษัทภิ บาล (CG)
- ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
- กรรมการ
คณะกรรมการบริ หาร (EC)
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ
ค่าตอบแทนอื่นๆ

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)

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

30,000
20,000

- ไม่มี - ไม่มี -

- ไม่ม ี - ไม่ม ี -

ปี 2564

„ ประกันสุขภาพค่าเบีย้ ประกันวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท „ ประกันสุขภาพค่าเบีย้ ประกันวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท
คณะกรรมการบริษทั
(BOD)

หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท
หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท
„ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and
„ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and
Officers Liability Insurance) โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ Officers Liability Insurance) โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย

พิธกี ร ได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึง่ ในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบ
ฉันทะซักถามเพิม่ เติม พิธกี รจึงดาเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็ นดังนี้
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
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มติ ที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุม

516,928,029*
236,000*
517,164,029*

99.9543*
0.0457*
100.0000

หมายเหตุ : * เพิม่ เติมจานวนเสียง "เห็นด้วย" และ “งดออกเสียง” ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทัง้ นี้ เหตุทต่ี ้องมีการแก้ไขสืบ
เนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผดิ พลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบีย นและนับคะแนน คือ
บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด อย่างไรก็ตาม จานวนเสียงทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวไม่ม ีนัยสาคัญต่อผลของการลงมติใน
วาระนี้

มติ ที่ประชุม อนุมตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2565
ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้รายงานการคัดเลือก
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565 ของบริษทั ให้ทป่ี ระชุมทราบ
คุณมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด หรือ
“KPMG” เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2565 เมื่อได้พจิ ารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี
ของบริษทั จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG มีค่าสอบบัญชีทเ่ี หมาะสม มีประสบการณ์และความเชีย่ วชาญ และยัง
เป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นพิจารณาอนุ มตั ิ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก KPMG เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดย
มีรายนามต่อไปนี้
ลาดับ

รายชื่อผู้สอบบัญชี

เลขที่ผส้ ู อบบัญชีรบั อนุญาต

จานวนปี ที่ สอบบัญชี ให้บริ ษทั

1

คุณโชคชัย งามวุฒกิ ุล

9728

1 ปี

และ/หรือ

2

คุณอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล

6105

ไม่ม ี

และ/หรือ

3

คุณบุญญฤทธิ ์ ถนอมเจริญ

7900

ไม่ม ี

โดยผู้สอบบัญชีดงั กล่าว ได้รบั อนุ ญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย และแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบ
การเงินประจาปี ของบริษทั และบริษทั ย่อย หากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ KPMG สามารถจัดหา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตรายอื่นจาก KPMG เพื่อทาหน้าทีแ่ ทนได้ และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี สาหรับค่าสอบ
บัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษทั และบริษทั ย่อย สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และค่า
สอบทานงบไตรมาสให้ผสู้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
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รายการ

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2564

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

บริษทั ผูส้ อบบัญชี
ค่าสอบบัญชี (บาท)
 บริษท
ั
 บริษท
ั ย่อย
รวม

1,100,000
4,950,000
6,050,0001/

1,050,000
3,720,000
4,770,000

อัตราค่าตอบแทน
เมื่อเที ยบกับปี ก่อน (เพิม่ /(ลด))
จานวนเงิน (บาท)
%
50,000
1,230,000
1,280,000

4.76%
33.06%
26.83%

ค่าบริการอื่น2/
ตามทีจ่ ่ายจริง
137,626
หมายเหตุ :
1/
ค่าสอบบัญชีเพิม่ ขึน้ เนื่องจากเพิม่ การตรวจสอบบริษทั ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด, บริษทั ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จากัด และบริษทั อีซ่ี เลนดิ้ง จากัด
ซึง่ เป็ นการเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณงานตรวจสอบทีเ่ พิม่ ขึน้
2/
ค่าสอบบัญชีปี 2564 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit fee) ซึ่งเป็ นค่าบริการตรวจสอบการควบคุมทัวไปของระบบสารสนเทศ
่
ค่าบริการ
จัดเตรียมข้อมูลเอกสารและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอื่น ๆ ของผูส้ อบบัญชี จานวน 137,626 บาท (หนึ่งแสนสามหมืน่ เจ็ดพันหกร้อยยีส่ บิ หกบาท)

ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้สว่ นเสียกับบริษทั และบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
จากนัน้ พิธกี ร ได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ผู้รบั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึง่ ในวาระนี้ไม่มผี ถู้ อื หุ้น
ผูร้ บั มอบฉันทะซักถามเพิม่ เติม พิธกี รจึงดาเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็ นดังนี้
มติ ที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย

516,928,029*
516,928,029*
236,000*

รวม
งดออกเสียง

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

100.0000
100.0000
-

หมายเหตุ : * เพิม่ เติมจานวนเสียง "เห็นด้วย" และ “งดออกเสียง” ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทัง้ นี้ เหตุท่ตี ้องมีการแก้ไขสืบ
เนื่องมาจากการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนที่ผดิ พลาดของผู้ให้บริการระบบการลงทะเบีย นและนับคะแนน คือ
บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด อย่างไรก็ตาม จานวนเสียงทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวไม่มนี ัยสาคัญต่อผลของการลงมติใน
วาระนี้

มติ ที่ประชุม อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถอื หุ้นซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมตั ิ ธรุ กรรมการเข้าลงทุนในบริษทั ที คิ ว อาร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษทั
พิธกี รแนะนาทีป่ รึกษาในการทารายการดังนี้
ที่ปรึกษาทางการเงิ น
1. นางสาวพันทิตา แซ่เอ็ง
2. นายธีรพล สายแก้ว
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
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ที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
1. นายสีหราช อัชฌประเสริฐ ผูอ้ านวยการอาวุโส วาณิชธนกิจ
2. นายพลณัฏฐ กิตติอคั รเสถียร นักวิเคราะห์

บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานฯ และดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียในวาระนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี จึงขอให้นายมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นประธานฯ ดาเนินการประชุม
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) ซึง่ เข้าข่ายเป็ นรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั
พิธกี รได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ผูม้ สี ่วนได้เสีย (ผูข้ ายหุน้ สามัญของ TQR และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง (ตามมาตรา 258 ของ พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึง่ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ มีดงั นี้
1. บริษทั อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชัน่ จากัด
2. นายอัญชลิน พรรณนิภา
3. นางนภัสนันท์ พรรณนิภา
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
4. นางสาว อิงฟ้ า พรรณนิภา

จานวน 306,892,800 หุน้
จานวน 22,390,000 หุน้
จานวน 18,596,400 หุน้
รวม
347,879,200 หุ้น
จานวน
รวมทัง้ สิ้ น

200 หุน้
347,879,400 หุ้น

จากนัน้ พิธกี รได้เชิญผู้มสี ่วนได้เสียในวาระนี้ คือ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา และดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ออกจากห้อง
ประชุม เมื่อกรรมการทัง้ สองท่านออกจากห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว พิธกี รได้เชิญ นายมารุต สิมะเสถียร ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานฯ
ดาเนินการประชุมในวาระนี้
นายมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม ในวาระนี้ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า การ
เข้าลงทุนซือ้ หุ้นสามัญของบริษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (“TQR”) รวมจานวน 102,000,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.35
ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของ TQR ในราคาหุน้ ละ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) คิดเป็ นมูลค่ารวม 520.20
ล้านบาท จากนายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา (รวมเรียกว่า “ผูข้ ายหุน้ สามัญของ TQR”) ซึง่ เป็ นบุคคลเกีย่ ว
โยงกันของบริษัท โดยผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ และดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
(“ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR”) ภายหลังธุรกรรมการซือ้ หุ้นสามัญของ TQR บริษทั จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน TQR คิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 44.43 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของ TQR ซึง่ เกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ของ TQR เป็ นผลให้บริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทเ่ี หลือทัง้ หมดของ TQR ประมาณร้อยละ 55.57 ของจานวนหุน้ ที่
ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ TQR ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทีท่ จ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ธุรกรรมการเข้าซือ้ หุน้
สามัญของ TQR และการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทัง้ หมดของ TQR ซึ่งรายการดังกล่าวข้างต้นเป็ นการได้มาซี่ง
สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ น
การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ (และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์”) ซึง่ ธุรกรรมการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ TQR และ
การทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดของ TQR มีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคานวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตน
สุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 30.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับ ตรวจสอบ
ของบริษทั สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทัง้ นี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์อ่นื ทีเ่ กิดขึน้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ ่านมา
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ก่อนเข้าทารายการในครัง้ นี้ ทาให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มขี นาดเท่ากับ 31.07 ถือเป็ นรายการประเภทที่ 2 ที่มี
ขนาดรายการมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ TQR เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ.
2546 (และทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกีย่ วโยงกัน ”) เนื่องจากเป็ นการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR จาก
ผูข้ ายหุน้ สามัญของ TQR ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั และเป็ นผูท้ ค่ี ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ น
กรรมการและกรรมการผูม้ อี านาจผูกพันของ TQR โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ของ TQR จะอนุ มตั ิ
ต่อไป ทัง้ นี้ มีมลู ค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันคิดเป็ นร้อยละ 36.90 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั อ้างอิงตาม
งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษทั สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ มูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อย
ละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในการทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR บริษทั ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ก่อนการทารายการ
ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั จึงมีความประสงค์ทจ่ี ะเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั กิ ารทาธุรกรรมการซือ้
หุน้ สามัญของ TQR ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ทัง้ นี้ รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุ มตั ิการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันปรากฏตามสารสนเทศเกีย่ วกับรายการที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั ปรากฏตามตามหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบ 4 และเอกสารแนบ 5
คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไม่รวมกรรมการบริษทั ทีม่ สี ว่ นได้เสียมีความเห็นว่า ธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR จาก (1)
นายอัญชลิน พรรณนิภา และ (2) นางนภัสนันท์ พรรณนิภา เป็ นการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ให้มคี วามชัดเจนและโปร่งใส และ
เป็ นการกระจายการลงทุนของบริษทั ไปสู่ธุรกิจการประกันต่อซึ่งเป็ นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันกับบริษทั ทาให้สามารถสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบั บริษทั จากการนาเสนอการให้บริการประกันภัยแบบครบวงจร นอกจากนี้ยงั พิจารณาถึงศักยภาพของรายได้ทค่ี าดว่าสามารถ
เติบโตได้ภายหลังการเข้าทาธุรกรรมเนื่องจาก Business Synergy และการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการประกันภัย ดังนัน้ การเข้า
ทารายการดังกล่าวจึงเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ ื อหุน้ มีความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท ใน
ราคาที่ไม่เกินกว่าราคาตลาดที่ซ้อื จากบุคคลภายนอกที่เป็ นอิสระ รวมทัง้ การเข้าทารายการอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมด้วย
เหตุผลดังทีก่ ล่าวมาในทีป่ ระชุมข้างต้น และเห็นควรให้นาเสนอการทารายการดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่ งตัง้ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) คือ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี จากัด เพื่อให้
ความเห็นต่ อการทารายการดังกล่าว โดยขอเชิญนาเสนอความเห็นในเรื่องต่ าง ๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของ
รายการต่อบริษทั ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ และความเสีย่ ง ต่อทีป่ ระชุม
นายสีหราช อัชฌประเสริฐ ทีป่ รึกษาการเงินอิสระ (IFA) จากบริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี จากัด กล่าวสวัสดีผถู้ อื หุน้ และ
นาเสนอรายงานความเห็นทีป่ รึกษาการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันสาหรับการเข้าลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ทีควิ
อาร์ จากัด (มหาชน) (“TQR”)
ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
เป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน คือ บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“TQM”) มี
ความประสงค์จะเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ TQR จานวน 102,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 44.35 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมดของ TQR จากผูถ้ อื หุน้ เดิมของ TQR คือ นายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา ในราคาหุน้ ละ 5.10
บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 520.20 ล้านบาท
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ภายหลังจากธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ TQR สาเร็จ TQM มีหน้าทีจ่ ะต้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทเ่ี หลือทัง้ หมด
ของ TQR คือ ร้อยละ 55.57 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ TQR รายละเอียดดังนี้
ผูข้ าย
1. นายอัญชลิน พรรณนิภา*
2. นางนภัสนันท์ พรรณนิภา*
รวม
3. ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นทีต่ อบรับคา
เสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ TQM

จานวนหุน้ ที่ ราคาทีไ่ ด้มา
ได้มา (หุน้ )
(บาท/หุน้ )
59,500,000
5.10
42,500,000
5.10
102,000,000

303,450,000 TQM คาดว่าการเข้าทารายการจะ
216,750,000 แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565
520,200,000

127,810,000

651,831,000

5.10

จานวนเงิน

หมายเหตุ

หมายเหตุ: * เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับ TQM ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เนื่องจากเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของ TQM

ซึง่ คาดว่าการทารายการเข้าซือ้ หุน้ จากคุณอัญชลิน และคุณนภัสนันท์ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2565 ส่วนการทา
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมดของหุน้ TQR จะทาคาเสนอซือ้ ทีร่ าคา 5.10 บาท ซึง่ เป็ นราคาสูงสุดที่ TQM ได้รบั เสนอ
ซือ้ หุ้น TQR มาภายในระยะเวลา 90 วันก่อนการยื่นคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็ นราคาต่ ากว่าราคาประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ และเป็ นราคาทีต่ ่ากว่าราคาทีซ่ อ้ื ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ปั จจุบนั ทีป่ รึกษาทางการ
เงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ TQM สาหรับหุน้ ทีเ่ หลือของ TQR มีความยากทีจ่ ะประสบ
ความสาเร็จ
ข้อมูลเกีย่ วกับ TQR
ความแตกต่างระหว่างการดาเนินธุรกิจระหว่าง TQM และ TQR
บริษทั
ปี ทก่ี ่อตัง้

บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2554
Insurance Broker
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่นทีป่ ระกอบธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักในการให้บริการนายหน้าประภัยทัง้ ประกันวินาศภัย
และประกันชีวติ
Business to Customer
ลักษณะธุรกิจ เป็ นนายหน้าระหว่างบราทประกันภัยกับลูกค้าบุคคล
ทัวไป
่

บริษทั ทีควิ อาร์ จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2555
Reinsurance Broker
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ โดยจัดหา
สัญญาประกันภัยต่อทีเ่ หมาะสมแก่ค่คู า้ ทัง้ บริษทั
ประกันและบริษทั รับประกันภัยต่อ
Business to Business
เป็ นนายหน้าระหว่างบริษทั ประกันภัยกับบริษทั
รับประกันภัยต่อ

ผลการดาเนินงาน
TQR มีรายได้รวมเติบโตตลอดระยะเวลา 3 ปี ทผ่ี ่านมา ดังนี้
ปี

รายได้รวม (ล้านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)

2562

2563

132.49
44.04

2564

196.04
74.06

256.37
97.46

ซึง่ แสดงให้เห็นว่าเป็ นบริษทั ทีม่ กี ารเติบโตอย่างต่อเนื่องทัง้ ในด้านรายได้และกาไร
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โครงสร้างการถือหุน้ บริษทั ตามรายละเอียดดังนี้

ความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการ
ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทารายการ
ข้อดีของการเข้าทารายการ
1. TQM ได้ลงทุนในกิจการทีม่ ผี ลการดาเนินงานทีด่ ี มีความ
มันคงและมี
่
ศกั ยภาพในการเติบโต
2. การเข้าทารายการมีความสมเหตุสมผลด้านราคา

ข้อด้อยของการเข้าทารายการ
1. TQM อาจมีสภาพคล่องในการดาเนินงานลดลง
2. TQM มีค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมสาหรับการเข้า
ลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของ TQR และการทาคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ TQR ทีเ่ หลือทัง้ หมด

3. TQM สามารถขยายธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ และเกิด
Synergy ระหว่างธุรกิจ
4. การจายแหล่งทีม่ าของรายได้สอดคล้องกันแผน
ยุทธศาสตร์ TQM
5. TQM สามารถเริม่ ธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
6. โอกาสได้รบั ผลตอบแทนจากเงินปั นผล
ข้อดีและข้อด้อยของการไม่เข้าทารายการ
ข้อดีของการไม่เข้าทารายการ
1. TQM ไม่เสียเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
2. TQM ไม่มคี วามเสีย่ งจากการดาเนินธุรกิจประกันภัยต่อ
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ข้อด้อยของการไม่เข้าทารายการ
1. TQM เสียโอกาสในการลงทุนในกิจการทีม่ ศี กั ยภาพใน
เงื่อนไขราคาทีเ่ หมาะสม
2. TQM เสียโอกาสในการเพิม่ รายได้และการกระจายทีม่ าของ
รายได้
3. TQM เสียโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่
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ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ข้อดีของการเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
ลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

ข้อด้อยของการเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
TQM มีค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมสาหรับการเข้าลงทุน
ซือ้ หุน้ สามัญของ TQR เพิม่ ขึน้

ความเสีย่ งจากการเข้าทารายการ
1. ความเสีย่ งจากดาเนินธุรกิจไม่ประสบความสาเร็จตามคาดการณ์
2. ความเสีย่ งจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
สรุปความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิ สระ
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ TQR ณ 31 ธันวาคม
2564
ล้านบาท
บาทต่อหุน้
457.91
1.99
457.91
1.99
2,801.73-4,452.75
12.18-19.36
3,871.19-4,665.19
16.83-20.28
2,754.35-3,605.73
11.98-15.68
3,276.37-3,605.73
14.25-18.61

วิธกี ารประเมิน
วิธมี ลู ค่ากิจการทางบัญชี
กรณีปรับปรุงมูลค่ากิจการทางบัญชี
วิธมี ลู ค่าตามราคาตลาด
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด – P/E
วีธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด – P/BV
วิธสี ว่ นลดกระแสเงินสด

ความเหมาะสมของวิธี
ประเมินมูลค่า
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม

การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ TQR
วิธกี ารประเมิน
วิธสี ว่ นลดกระแสเงินสดกรณีฐาน
กรณีวเิ คราะห์ความไว

มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ TQR
ล้านบาท
บาทต่อหุน้
3,700.12
16.09
3,276.37-4,280.23
14.25-18.61

สูงกว่าราคาซือ้ ขาย 5.10 บาทต่อหุน้
บาทต่อหุน้
ร้อยละ
10.99
215.44
9.15-13.51
179.32-264.90

ความเห็นทีป่ รึกษาฯ ต่อความสมเหตุสมผลของราคา
ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่า ช่วงมูลค่ายุติธรรมของ TQR อยู่ในช่วงระหว่าง 14.25-18.61 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็ นมูลค่ารวม
ประมาณ 1,453.00-1,898.19 ล้านบาท (จานวนหุน้ ตามสัญญาซือ้ ขาย 102.00 ล้านหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.35 ของหุน้ ทีอ่ อก
และจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ TQR) เมื่อเทียบกับราคาซือ้ ขายหุน้ TQR ทีม่ มี ูลค่า 520.20 ล้านลาท หรือ 5.10 บาทต่อหุน้ ปรากฏ
ว่าราคาซื้อขายนัน้ ต่ ากว่ามูลค่ายุติ ธรรมที่ร้อยละ 179.32-264.90 ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า ราคาซื้อขายเป็ นราคาที่
เหมาะสม ทีป่ รึกษาฯ จึงมีความเห็นว่า การเข้าทารายการในครัง้ นี้ มีความเหมาะสมในด้านของราคา
สรุปความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิ สระ
หัวข้อ
ในด้านข้อดี ข้อด้อย และความเสีย่ ง
ในด้านความเหมาะสมของราคา
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ความเห็นทีป่ รึกษาฯ
สมเหตุสมผล
มีราคาทีเ่ หมาะสม
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ผูถ้ อื หุน้ ความอนุมตั กิ ารเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันสาหรับการเข้าลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ทีควิ อาร์ จากัด (มหาชน)
จากนัน้ พิธกี ร พิธกี รได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึง่ ในวาระนี้ ได้มผี ถู้ อื หุน้
สอบถามมาดังนี้
คาถามที่ 1 จากคุณ ทองทศ แพงลาด อาสาพิ ทัก ษ์ สิ ท ธิ ผู้ถื อ หุ้น รับ มอบฉั น ทะจากสมาคมส่ ง เสริ ม ผู้ล งทุ น ไทย ได้
สอบถามว่า ขอทราบโอกาสทางธุรกิ จในการเข้าลงทุนในหุ้น TQR
นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) ชีแ้ จงว่า ตามทีท่ ป่ี รึกษาทางการเงิน
อิสระ จากบริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี จากัด ได้รายงานไปเมื่อสักครู่ มีโอกาสทางธุรกิจมีมาก เนื่องจาก TQM จะเชีย่ วชาญเรื่องธุรกิจ
นายหน้าประกันภัยสาหรับรายย่อยคือ Business-to-Consumer(B2C) สาหรับ TQR เป็ นผู้เชี่ยวชาญนายหน้าทางด้านรับ
ประกันภัยต่อ ซึ่งมีน้อยรายในประเทศไทย ซึ่ง TQR คือหนึ่งในบริษัทที่เป็ นลาดับ ต้นๆ สาหรับธุรกิจ รับประกันภัยต่อ ดังผล
ประกอบการทีไ่ ด้เรียนแจ้งไป ว่า TQR มีผลประกอบการที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง ธุรกิจ TQR เป็ นธุรกิจรับประกันภัยต่อ แต่ TQM
เป็ น B2C ซึง่ สามารถต่อพ่วงธุรกิจ และสามารถเกือ้ หนุ นกันได้ ถ้าบริษทั ได้ TQR เข้ามา จะเกิดประโยชน์อย่างไรกับ TQR นัน้
บริษทั สามารถนาธุรกิจทัง้ 2 บริษทั สร้างประโยชน์ซง่ึ กันและกัน TQM สามารถมีผลิตภัณฑ์ท่ี TQR คิดและนาเสนอผลิตภัณฑ์ทด่ี ี
และเหมาะสมให้กบั ผูบ้ ริโภค เนื่องจาก TQM รูพ้ ฤติกรรมของผูบ้ ริโภครายย่อยเป็ นอย่างดี เพราะเป็ นลูกค้าตรงของ TQM ในขณะ
ที่ TQR มีความเชีย่ วชาญเรื่องผลิตภัณฑ์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ มีประสบการณ์จากต่างประเทศที่เป็ นบริษทั ทีร่ บั ประกันภัย
ต่อ มีการประสานงานกับบริษทั รับประกันภัยต่อ สามารถนาผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศหรือวิวฒ
ั นาการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ จากทัว่
โลก สามารถนามาคิดและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในประเทศไทยและพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย ตอบสนองความ
ต้องการของคนไทยได้ โดยที่ TQM และ TQR สามารถเกือ้ หนุ นกันในอนาคต นัน้ คือผลประโยชน์ทบ่ี ริษทั มองเห็นว่า TQM และ
TQR สามารถสร้างให้เกิดประโยชน์ซง่ึ กันและกันต่อไป
คาถามที่ 2 จากคุณ ทองทศ แพงลาด อาสาพิ ทัก ษ์ สิ ท ธิ ผู้ถื อ หุ้น รับ มอบฉั น ทะจากสมาคมส่ ง เสริ ม ผู้ล งทุ น ไทย ได้
สอบถามว่า ผลจากการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 44.35 ของหุ้น TQR ทาให้บริ ษทั ฯต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่
เหลือทัง้ หมดของ TQR ประมาณร้อยละ 55.57 นัน้ บริ ษทั ฯคาดว่าราคาเสนอหลักทรัพย์ที่เหลือของ TQR จะ
เป็ นราคาใด (จากราคาตลาดที่ 13.40 บาท ณ 27 เม.ย.65) และบริษทั ฯมีการจัดเตรียมทุนทรัพย์ในการจัดซื้อ
หลักทรัพย์ที่เหลือของ TQR ที่จะมีตามคาเสนอซื้อไว้อย่างไร
นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) ชีแ้ จงว่า TQM ตามทีไ่ ด้ประกาศ
และแจ้งข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว TQM จะรับซือ้ ในราคา 5.10 บาท เป็ นราคา
เดียวกันกับที่ซอ้ื จากผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ เช่นกัน ซึ่งเป็ นไปตามที่กาหนดตามทีเ่ คยแจ้งข่าวไว้แล้ว ส่วนการจัดเตรียมทุนทรัพย์ของ
บริษทั จากงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั บริษทั มีเงินสดโดยรวมส่วนที่ เทียบเท่าเงินสด ซึง่ เป็ นตราสารทีบ่ ริษทั ลงทุนทัง้ ระยะสัน้
และระยะกลาง ทีม่ สี ภาพคล่องทางการเงินสูง ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ให้ลงทุนใน Rating A ขึน้ ไป ซึง่ เป็ นความ
ต้องการในตลาดตราสารหนี้ บริษทั มีเงินรวมทัง้ หมดไม่ต่ากว่า 2,000 ล้านบาท โดยมีเงินคงเหลือตามงบการเงินสิน้ ปี 2564 ไม่ต่ า
กว่า 2,300 ล้านบาท
คาถามที่ 3 จากคุณชัยยศ พรพงษ์อภิ สิทธิ์ เป็ นผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า หลังจาก ซื้อหุ้น TQR แล้ว TQR ซึ่งอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์อยู่แล้ว TQR จะออกจากตลาดหลักทรัพย์หรือไม่
นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงิน (CFO) ชีแ้ จงว่า TQR จะยังคงดาเนินธุรกิจ
ปกติของ TQR ต่อไป และ TQM ไม่มแี ผนนา TQR ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มคี าถามจากผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเพิม่ เติม พิธกี รจึงดาเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็ นดังนี้
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มติ ที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

163,983,419*
191,010
4,874,400
169,048,829*

ร้อยละของผูถ้ ือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

97.0036*
0.1130*
2.8834*
100.0000

หมายเหตุ : * เพิ่มเติมจานวนเสีย ง "เห็น ด้ว ย” ซึ่งได้ตรวจสอบหลังจากการประชุม ทัง้ นี้ เหตุ ท่ตี ้อ งมีการแก้ไขสืบเนื่องมาจากการ
ลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ และการนับคะแนนทีผ่ ดิ พลาดของผูใ้ ห้บริการระบบการลงทะเบียนและนับคะแนน คือ บริษทั โอเจ อินเตอร์
เนชันแนล
่
จากัด อย่างไรก็ตาม จานวนเสียงทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวไม่มนี ยั สาคัญต่อผลของการลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุม อนุ มตั ธิ ุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ของบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
พิธกี ร เชิญ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา และดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กลับเข้าห้องประชุม ภายหลังจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้
ลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว
วาระที่ 9 พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ
ในวาระนี้ พิธกี ร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มผี ถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอแนะความคิดเห็นเข้ามายังบริษทั เพิม่ เติม จึงขอเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะในทีป่ ระชุม เสนอแนะความคิดเห็น เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั มีผถู้ อื หุน้ สอบถามมา
ดังนี้
คาถามที่ 1 จากคุณ ทองทศ แพงลาด อาสาพิ ทัก ษ์ สิ ท ธิ ผู้ถื อ หุ้น รับ มอบฉั น ทะจากสมาคมส่ ง เสริ ม ผู้ล งทุ น ไทย ได้
สอบถามว่า ขอทราบทิ ศทางและแนวโน้ มของธุรกิ จประกันภัยและประกันภัยต่อ คู่แข่งและการดาเนิ นงาน
ของบริษทั
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานฯ ได้ช้แี จงว่า จากสถานการณ์ในช่วง 1 - 2 ปี ที่ผ่านมา ประชาชนตระหนักถึง
ความสาคัญในการทาประกันภัยเยอะขึน้ คนไทยหลายล้านคนได้ซอ้ื ประกันภัยโควิด เทคโนโลยีจะเป็ นตัวผลักดันทาให้ทงั ้ บริษัท
ประกันภัยและช่องทางการขายประกันภัยเติบโต แต่การลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีเป็ นการลงทุนทีใ่ ช้เงินลงทุนสูงและใช้เวลาใน
การพัฒนา ประกอบกับเรื่องของกฎกติกาในการซือ้ ขายประกัน ระบบแอปพลิเคชัน่ ระบบออนไลน์ รวมถึงภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ,
โรคระบาด, ภัยพิบตั ิ, สงคราม ผลกระทบจากสงคราม, เศรษฐ์กิจ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็ นความเสีย่ งในชีวติ มนุ ษย์
ประเทศไทยมีเบีย้ ประกันภัยในระบบ ปั จจุบนั อยู่ทป่ี ระมาณ 900,000 ล้านบาท ทัง้ ภาคประกันชีวติ และประกันวินาศภัย ซึง่ โอกาส
การเติบโตมีได้อกี เยอะมาก ประกอบกับเรื่องของผลกระทบต่างๆ ในสภาวะปั จจุบนั ผมเชื่อว่าคนไทยยังตื่นตัว มีแนวโน้มในการซือ้
ประกันภัย ไม่ว่าจะผ่านช่องทางการขายแบบเดิม ผ่านตัวแทน ผ่านนายหน้า ผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน Face to Face ผ่านคอลเซ็น
เตอร์ ซึง่ TQM มีคอลเซ็นเตอร์เป็ นจานวนมาก รวมถึงบริษทั ประกันภัยทีม่ ชี ่องทางการขาย ทีม่ กี ารพัฒนาระบบเทคโนโลยี จะทา
ให้สามารถมีโอกาสในการเติบโต และสิง่ สาคัญ ในห่วงโซของธุรกิจประกันภัย จะเห็นว่า ผูร้ บั ประกันภัย คือ บริษทั ประกันภัย จาก
วิกฤติของโควิด จะเห็นว่าบริษทั ประกันภัยทีม่ ที ุนจดทะเบียนทีเ่ ข็มแข็งจะเป็ นบริษทั ที่ได้รบั ความเชื่อมันมากขึ
่
น้ ช่องทางการขาย
ไม่ว่าจะเป็ นตัวแทนหรือนายหน้า ช่องทางการขายออนไลน์ ห่วงโซข้อสุดท้ายจะเห็นความสาคัญมากสาหรับบริษทั ประกันภัยต่อ
ธุรกิจประกันภัย คือ ธุรกิจการกระจายความเสีย่ ง บริษทั ประกันภัยต่อ หรือ Reinsurer อย่างเช่น TQR เป็ นบริษทั ทีท่ าประกันภัย
ต่อ โดยจะนางานที่รบั จากบริษัทประกันภัยนาไปกระจาย นอกจากจะทาประกันภัยต่อ เพื่อกระจายความเสีย่ งแล้ว ยังวิเคราะห์
ความเสีย่ ง ออกแบบผลิตภัณฑ์ จะเห็นภาพรวมได้ว่า การแข็งขันทางด้านธุรกิจประกันภัย สาหรับผูท้ ม่ี เี ทคโนโลยีและเข็มแข็งทาง
การเงินก็จะได้เปรียบ โอกาสทางธุรกิจก็ยงั เติบโตได้อกี เยอะมาก เป็ นโอกาสทีด่ ขี อง TQM ทีไ่ ด้ M&A บริษทั TQR ทาให้บริษทั มี
ทัง้ ช่องทางการขายของบริษทั คือการออนไลน์ และรวมถึงการทาประกันภัยต่อ ใน Business Model ของบริษทั ตามทีเ่ คยให้ขอ้ มูล
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กับนักลงทุนตลอดมาว่า บริษทั ไม่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ใน 2 – 3 ปี ทีผ่ ่านมา ทาให้ผลประกอบการหรือกาไร
ของบริษทั ยังคงสูงอยู่
ไม่มคี าถามจากผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเพิม่ เติม พิธกี รจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุม
ประธานฯ กล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีใ่ ห้ความไว้วางใจร่วมเป็ นเจ้าของบริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) อีกทัง้ ยังสละเวลามาร่วมการประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันนี้ และในครัง้ ต่อไปบริษทั หวังว่าจะได้รบั
ความร่วมมือจากผูถ้ อื หุน้ เป็ นอย่างดีเช่นเคย
ปิ ดการประชุม 16.11 น.

ลงชื่อ .............................................. ประธานในทีป่ ระชุม
(นายอัญชลิน พรรณนิภา)

ลงชื่อ ............................................... เลขานุการบริษทั
(นางสาวสุพชิ ญา เทพพิทกั ษ์)
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