
การประชุมสามญั
ผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562

วนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562

ณ ห้องแมจิก 3 ชัน้ 2
โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ 
ถนนวิภาวดี เขตหลกัส่ี กรงุเทพฯ



วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่30 เมษายน 2561

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562

วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ปี 2562



3

ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา
ประธานกรรมการ / 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง

คณะกรรมการบริษัท

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /  
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน



นางสาวสุวภา เจริญยิง่      
กรรมการ

4

นายชินภทัร วสุิทธิแพทย์
กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)



5

นางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร

นางสาวรัตนา พรรณนิภา
กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน

นายอ าพน อ้นเอีย่ม
กรรมการ / กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)



การประชุมสามญั
ผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562

วนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562

ณ ห้องแมจิก 3 ชัน้ 2
โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ 
ถนนวิภาวดี เขตหลกัส่ี กรงุเทพฯ



รายละเอยีดวธีิการลงคะแนนและนับเสียงลงคะแนน

7



พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่30 เมษายน 2561

8

วาระที่ 1



พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561

9

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561วาระที่ 2
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561



พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

11

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561วาระที่ 3



ตารางแสดงงบการเงนิ ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

12

วาระที่ 3 (ต่อ)

รายการ 
งบการเงินรวม

31-ธ.ค.-61
สินทรัพยร์วม 3,824.90 
หน้ีสินรวม 1,679.65
รายไดร้วม 2,525.04 
ก าไรสุทธิ 404.27
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.77



พจิารณาอนุมตัจิัดสรรก าไรประจ าปี 2561 

และการจ่ายเงินปันผล

13

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลวาระที่ 4



พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

14

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระวาระที่ 5



ประสบการณ์ท างาน

บริษัทในกลุ่ม บริษัท ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)

2540 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ทีควิเอม็ อนิชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ทีควิเอม็ ไลฟ์ อนิชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคสแมท จ ากดั

2550 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท แคสแมท จ ากดั

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีควิแอลด ีจ ากดั

บริษัทอ่ืนๆ
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีควิเอม็. เพลส จ ากดั

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิวตี ้ทเวนตีโ้ฟร์ จ ากดั

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาราเดลีท่ัวร์ จ ากดั

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาราเดลี ่ช้อปป้ิง จ ากดั

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ คอนซีเควนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาราเดลี ่จ ากดั

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ บิลเลีย่น ดลี เทรดดิง้ จ ากดั

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิวตีแ้ล็บ อนิโนเวช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั 15

อายุ 47 ปี
คุณวุติทางการศึกษา

ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต-นกับริหาร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
8 ปี (พ.ศ. 2554  – ปัจจุบนั)

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั 11 / 11 คร้ัง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 6 / 6 คร้ัง
คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 คร้ัง

วาระที่ 5 (ต่อ)



ประสบการณ์ท างาน

บริษัทในกลุ่ม บริษัท ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานบริหารความเส่ียง (CRO) บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีควิเอม็ อนิชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั

2560 – ปัจจุบัน ประธานบริหารความเส่ียง (CRO) บริษัท ทีควิเอม็ อนิชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั

2545 – ปัจจุบัน รองประธานบริหารสายงานพสัดุและจัดซ้ือ บริษัท ทีควิเอม็ อนิชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีควิเอม็ ไลฟ์ อนิชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั

2560 – ปัจจุบัน ประธานบริหารความเส่ียง (CRO) บริษัท ทีควิเอม็ ไลฟ์ อนิชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั

2551 – ปัจจุบัน รองประธานบริหารสายงานพสัดุและจัดซ้ือ บริษัท ทีควิเอม็ ไลฟ์ อนิชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคสแมท จ ากดั

2550 – ปัจจุบัน ประธานบริหารความเส่ียง (CRO) บริษัท แคสแมท จ ากดั

2550 – ปัจจุบัน รองประธานสายงานบริหารพสัดุและจัดซ้ือ บริษัท แคสแมท จ ากดั

บริษัทอ่ืน
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาราเดลี ่ช้อปป้ิง จ ากดั

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดาราเดลีท่ัวร์ จ ากดั

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ คอนซูเมอร์ จ ากดั

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ บิลเลีย่น ดลี เทรดดิง้ จ ากดั

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 16

นางสาวรัตนา พรรณนิภา
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

อายุ 56 ปี
คุณวุติทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
2 ปี (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั)

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั 11 / 11 คร้ัง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 6 / 6 คร้ัง
คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 คร้ัง

วาระที่ 5 (ต่อ)



ประสบการณ์ท างาน

บริษัทในกลุ่ม บริษัท ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน ประธานบริหารบัญชีการเงนิ (CFO) บริษัท ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน ประธานบริหารบัญชีการเงนิ (CFO) บริษัท ทคีวิเอม็ อนิชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั

2559 - ปัจจุบัน ประธานบริหารบัญชีการเงนิ (CFO) บริษัท ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั

2559 - ปัจจุบัน ประธานบริหารบัญชีการเงนิ (CFO) บริษัท แคสแมท จ ากดั

บริษัทอ่ืน

2557 – 2559 กรรมการ                              สายงานการเงนิและการลงทุนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2557 – 2559 ประธานบริหารบัญชีการเงนิ (CFO) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2556 – 2557 กรรมการบริหาร บริษัท ท.ีเค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)

2554 – 2557 กรรมการบริหารความเส่ียงด้านการเงนิ บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)ด้านการตลาด ด้านปฏิบัตกิาร

2554 – 2557 กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)

2552 – 2557 ประธานบริหารบัญชีการเงนิ (CFO) บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน

17

นางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ์
กรรมการ
กรรมการบริหาร

อายุ 55 ปี
คุณวุติทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลยัศรีปทุม
ปริญญาตรี วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง บญัชี วิทยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
2 ปี (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั)

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั 11 / 11 คร้ัง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 6 / 6 คร้ัง
คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 คร้ัง

วาระที่ 5 (ต่อ)



พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ

18

วาระที่ 6



19

วาระที่ 6 (ต่อ)

ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
เบีย้ประชุม / คร้ัง (บาท)

ปี 2561 ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท (BOD) 
- ประธานกรรมการบริษทั 50,000 50,000
- กรรมการ 30,000 30,000

คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000
- กรรมการ 20,000 20,000

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (RISK)

- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 30,000 30,000
- กรรมการ 20,000 20,000

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (NRC)

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 30,000 30,000

- กรรมการ 20,000 20,000
คณะกรรมการบริหาร (EC)
- ประธานกรรมการบริหาร - ไม่มี - - ไม่มี -
- กรรมการ - ไม่มี - - ไม่มี -

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ปี 2561 ปี 2562

คณะกรรมการบริษัท (BOD) -
ประกนัสุขภาพของบริษัท วริิยะประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

โครงการอุ่นใจรักษ์ 

ตาราง
เปรียบเทยีบ
ค่าตอบแทน
กรรมการ



พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปีวาระที่ 7
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รายช่ือผู้สอบบัญชีจากบริษทัส านักงาน อวีาย จ ากดั 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี (ต่อ)วาระที่ 7 (ต่อ)

รายช่ือผู้สอบบัญชี เลขทีผู้่สอบบัญชีรับอนุญาต

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ 3516
นางสาวก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ 4496
นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 4521
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ 3972
นางสาวรสพร เดชอาคม 5659
นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท์ 5872
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ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทยีบ ระหว่างปี 2561 – 2562
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วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี (ต่อ)วาระที่ 7 (ต่อ)

รายการ ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561
อตัราค่าตอบแทน

เม่ือเทียบกบัปีก่อน (+/-)

บริษทัผู้สอบบัญชี
บริษัท ส านักงาน
อวีาย จ ากดั

บริษัท ส านักงาน
อวีาย จ ากดั

0.00%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย

5,550,000 บาท 5,550,000 บาท
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วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี)วาระที่ 8

พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
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Q&AQ&A
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