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ที ่TC0040462  
 

25 เมษายน 2562 
 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562  

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอแจง้มตทิีป่ระชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
วนัที ่25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมแมจกิ 3 ชัน้ 2 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนน
วภิาวดรีงัสติ เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 ซึง่ทีป่ระชุมไดม้มีตใินเรื่องทีส่ าคญัทีต่้องแจง้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ดงันี้ 

  
วำระท่ี 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 

2561  

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 
เมษายน 2561 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

มติท่ีลง   จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ำกบั 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 274,045,815  99.9676%  
ไม่เหน็ดว้ย - -  
งดออกเสยีง 88,700  0.0324%  
บตัรเสยี - -  

 
หมายเหตุ  1. วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

  2. ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้จากตอนเริม่ประชุมจ านวน 
11,006,003 หุน้ คดิเป็น 11,006,003 เสยีง จงึท าใหว้าระนี้ มจี านวนเสยีงผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม
และผูร้บัมอบฉนัทะทัง้หมด 274,134,515 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 91.3782% ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 
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วำระท่ี 2  พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561  

หมายเหตุ  วาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 
 
 
วำระท่ี 3  พิจำรณำอนุมติังบกำรเงิน ส ำหรบัปีส้ินสุดท่ี 31 ธนัวำคม 2561  

มตทิีป่ระชมุ  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตังิบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตามทีเ่สนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดย
มรีายละเอยีดดงันี้ 

มติท่ีลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ำกบั 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 274,689,515  100.0000%  
ไม่เหน็ดว้ย -  -  
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

 
หมายเหตุ   1. วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง 

       ลงคะแนน     
   2. ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้จากตอนเริม่ประชมุจ านวน 555,000  
      หุน้ คดิเป็น 555,000 เสยีง จงึท าใหว้าระนี้ มจี านวนเสยีงผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบ 
      ฉนัทะทัง้หมด 274,689,515  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 91.5632% ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ 
      ทัง้หมดของบรษิทัฯ 
 

วำระท่ี 4  พิจำรณำอนุมติัจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2561 และกำรจ่ำยเงินปันผล  

มตทิีป่ระชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิการจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผล  ด้วยคะแนนเสยีงเอกฉันท์ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

มติท่ีลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ำกบั 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 274,689,515  100.0000% 
ไม่เหน็ดว้ย -  -  
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

 
หมายเหตุ   1. วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง 

        ลงคะแนน  
       2. ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้จากตอนเริม่ประชมุจ านวน 0 หุน้   
                   คดิเป็น 0 เสยีง จงึท าใหว้าระนี้ มจี านวนเสยีงผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้หมด  
                   274,689,515 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 91.5632% ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 
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วำระท่ี 5  พิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

มตทิีป่ระชมุ  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้คณะกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระดงันี้ 
1) ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา   กรรมการ  
2) นางสาวรตันา พรรณนิภา   กรรมการ   
3) นางสาวสมพร อ าไพสทุธพิงษ์   กรรมการ  

 เพื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ อกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
 

1. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา  
 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ำกบั 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 274,690,215  100.0000% 
ไม่เหน็ดว้ย -  - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

 
2. นางสาวรตันา พรรณนิภา  

 
มติท่ีลง 

จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ำกบั 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 274,690,215  100.0000%  
ไม่เหน็ดว้ย -  - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

 
3. นางสาวสมพร อ าไพสทุธพิงษ์  

 
มติท่ีลง 

จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ำกบั 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย  274,690,215 100.0000% 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

 
หมายเหตุ   1. วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง 
        ลงคะแนน 

   2. ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ 700 หุน้ คดิเป็น 700 เสยีง จากตอน
เริม่ประชมุ จงึท าใหว้าระนี้ มจี านวนเสยีงผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้หมด 
274,690,215 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 91.5634% ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 
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วำระท่ี 6  พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร 

มตทิีป่ระชมุ  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอก
ฉนัทข์องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
เบี้ยประชุม / ครัง้ (บำท) 

ปี 2561 ปี 2562 
คณะกรรมกำรบริษทั 
ประธานกรรมการบรษิทั 50,000 50,000 
กรรมการ 30,000 30,000 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (ต่อ) 
เบี้ยประชุม / ครัง้ (บำท) 

ปี 2561 ปี 2562 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
ประธานสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมกำรบริหำร 
ประธานกรรมการบรหิาร ไม่ม ี ไม่มี 
กรรมการ ไม่ม ี ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

 
มติท่ีลง 

จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ำกบั 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 274,690,215  100.0000% 

ไม่เหน็ดว้ย  - - 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

 
 
 

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ปี 2561 ปี 2562 
คณะกรรมการบรษิทั (BOD) ไม่ม ี ประกนัสุขภำพของบริษทั วิริยะ

ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
โครงกำรอุ่นใจรกัษ ์
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หมายเหตุ   1. วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง 
ลงคะแนน 

 2. ในวาระน้ีไมม่ผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้จากตอนเริม่ประชมุจ านวน 0 หุน้ 
คดิเป็น 0 เสยีง จงึท าใหว้าระนี้ มจี านวนเสยีงผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้หมด 
274,690,215 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 91.5634% ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

 
วำระท่ี 7  พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2562   

มตทิีป่ระชมุ  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สานกังาน อวีาย จากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ ประจ าปี ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
มติท่ีลง 

จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้นเท่ำกบั 1 เสียง) 

รอ้ยละของผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 274,690,215  100.0000% 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 

 
หมายเหตุ   1.  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง 

        ลงคะแนน 
  2. ในวาระนี้ไมม่ผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้จากตอนเริม่ประชมุ จงึท าใหว้าระ

นี้ มจี านวนเสยีงผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้หมด 274,690,215 เสยีง คดิเป็น
รอ้ยละ 91.5634% ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

  
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
         ขอแสดงความนบัถอื   

          
 

       ---------------------------------------- 
     (ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา) 
     ประธานกรรมการ 


