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รายงานการประชมุสามญัผ ูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 

บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรช ั 'น จาํกดั (มหาชน) หรือ TQM 
 
วนัประชุม  : วนัพธุ ที� 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. 
สถานที�ประชุม  : หอ้งซื�อสตัย ์ชั )น 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
ประธานในที�ประชุม : ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา    ประธานกรรมการ 
เลขานุการในที�ประชมุ : นางสาวสุพชิญา เทพพทิกัษ์ เลขานุการบรษิทั 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม  : ก่อนเปิดการประชุม 

รายละเอ ียด จาํนวนผ ูถ้ือห ุ้น (ราย) จาํนวนหุ้น (เสียง) 

จาํนวนผูถ้อืหุน้ทั )งหมด 2,943 300,000,000 
ผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 22 31,075,473 
ผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชุมโดยการมอบฉนัทะ 461 187,885,720 
รวมจาํนวนผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ 483 218,961,193 

ผู้เข้าร่วมประชุมคดิเป็นอตัราร้อยละ 72.9871 ของจํานวนหุ้นทั )งหมดที�ออกจําหน่ายและ
ชําระเต็มมูลค่าแล้วทั )งหมด 300,000,000 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของ
บรษิทัฯ 
 

เปิดประชมุเวลา 14:00 น. 

ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ นายสมัฤทธิ D รงควลิิต ผูท้ําหน้าที�พธิกีรในการประชุม ได้กล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้
และแจ้งต่อที�ประชุม ถงึการที�คณะกรรมการบรษิทัได้มีมตอินุมตัใิห้จัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ในวนัพุธที� 29 
เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ซึ�งมกีารกําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธเิขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 ในวนัองัคาร
ที� 17 มนีาคม 2563 หรอื Record Date ซึ�งบรษิทัไดส้่งหนังสอืเชญิประชุมใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านแลว้ ต่อจากนั )น พธิกีรไดแ้จง้
วาระการประชุม ตามหนงัสอืเชญิประชมุดงันี) 

วาระที� 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 
วาระที� 2 พจิารณารบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 
วาระที� 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ สาํหรบัปีสิ)นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
วาระที� 4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกําไรประจาํปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผล 
วาระที� 5 พจิารณาเลอืกตั )งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
วาระที� 6 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 
วาระที� 7 พจิารณาแต่งตั )งผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจาํปี 2563 
วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�นๆ 

พธิกีรแนะนําคณะกรรมการของบรษิทัที�เขา้ร่วมประชุม ตอ่ผูถ้อืหุน้ตามลาํดบั ดงันี) 

1. ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง / ประธานบรษิทั 
2. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

/ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร (CEO) 
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3. นายมารุต สมิะเสถยีร กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

4. นายชนิภทัร วสิุทธแิพทย ์ กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรหิาร
ความเสี�ยง / กรรมการตรวจสอบ 

5. ดร.รชันีพร พุคยาภรณ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบ 

6. นางสาวสุวภา เจรญิยิ�ง กรรมการ 
7. นางสาวรตันา พรรณนิภา กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / 

ประธานบรหิารความเสี�ยง (CRO) 
8. นายอําพน อน้เอี�ยม กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานบรหิารปฏบิตักิาร (COO) 
9. นางสาวสมพร อําไพสุทธพิงษ ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ (CFO) 

ต่อจากนั )น พธิกีรไดแ้นะนํา คณะผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สาํนกังาน อีวาย จํากดั และที�ปรกึษากฎหมาย ซึ�งให้
เกยีรตเิขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ ตามลาํดบั ดงันี) 

คณะผ ูบ้ริหาร 
นางอมัราภรณ์ ไวยาวจัมยั ผูอ้ํานวยการอาวุโสฝ่ายบญัช ี

ผู้สอบบญัชี 
1. นางสาวรสพร เดชอาคม        หุน้ส่วน / บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 
2. นายกติชิยั จงจติร ์  ผูจ้ดัการ / บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 
3. นางสาววบุิญญา อุ่นโชคด ี ผูจ้ดัการ / บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

ที'ปรกึษากฎหมาย 
นายสุเทพ ธาระวาส  
 
พธิกีร แจง้ต่อที�ประชุมว่าเพื�อความโปรง่ใสในการนับคะแนนเสยีงการประชุมผูถ้อืหุน้  จงึขอเรยีนเชญิอาสาสมคัร เพื�อ

เป็นตวัแทนผู้ถอืหุ้น จํานวน 2 ท่าน ในการเขา้ร่วมเป็นผูส้งัเกตการณ์ และการตรวจนบัคะแนนที�จุดนับคะแนน ซึ�งมผีูถ้อืหุน้ 
อาสาสมคัรเป็นตวัแทนเขา้ร่วมเป็นผูส้งัเกตการณ์ และการตรวจนบัคะแนนที�จุดนบัคะแนน ดงันี) 

1. คณุวรวรรณ เมอืงรกั  ตวัแทนผูถ้อืหุน้ ที�เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 
2. คณุผกามาศ ทองแกมนาค ตวัแทนผูถ้อืหุน้ ที�เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 

จากนั )น พธิกีรไดแ้จง้ที�ประชุมใหร้บัทราบรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนและนับเสยีงลงคะแนน ซึ�งบรษิทัไดนํ้าเสนอใน
รปูแบบวดีทีศัน์ โดยสรปุเป็นสาระสาํคญั ดงันี) 

จาํนวนหุน้ 1 หุน้นบัเป็น 1 เสยีง ในกรณทีี�เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนตามที�ผูม้อบฉนัทะระบุ
ไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะ  การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื�อความสะดวกรวดเรว็ เจา้หน้าที�จะเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผู้
ที� “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” โดยขอใหช้บูตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หน้าที�เกบ็ เพื�อนําไปนับคะแนนโดย
จะนําคะแนนเสยีงที� “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออกเสยีง” นั )น หกัออกจากจํานวนเสยีงทั )งหมดที�เขา้ร่วมประชุมหรอืหกัออกจาก
จาํนวนเสยีงทั )งหมดที�เขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง (แลว้แต่กรณี) และถอืว่าคะแนนที�เหลอืเป็นคะแนนที�เหน็ดว้ยในวาระ 
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นั )นๆ ส่วนบตัรลงคะแนน “เหน็ดว้ย” จะเกบ็ทั )งหมดภายหลงัปิดการประชุม ยกเว้นวาระที� 5 พจิารณาเลอืกตั )งกรรมการ จะเกบ็
บตัรลงคะแนนเสียง“ไม่เห็นด้วย” หรอื “งดออกเสียง” สําหรบักรรมการแต่ละท่าน ดงันั )นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้อง
ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนใหช้ดัเจนและส่งใหเ้จา้หน้าที�เพื�อนําไปนับคะแนน ทั )งที� “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ทั )งนี) 
การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี) ถอืว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

1. บตัรลงคะแนนที�มกีารทาํเครื�องหมายเกนิกว่าหนึ�งช่อง  
2. บตัรลงคะแนนที�มกีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3. บตัรลงคะแนนที�มกีารขดีฆ่าและไม่มลีายมอืชื�อกาํกบั  
4. บตัรลงคะแนนที�ลงคะแนนเสยีงเกนิกว่าเสยีงที�มอียู่  

บรษิทัใชร้ะบบบารโ์คด้ในการนบัคะแนนเสยีง เมื�อรวมคะแนนครบถว้นแลว้ จะมกีารแสดงผลคะแนนเสยีงทั )งหมดของ
วาระนั )นๆ ที�หน้าจอของหอ้งประชุม และจะแจง้สรุปมตขิองวาระนั )นเป็นลาํดบัตอ่ไป 

อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใชเ้วลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอใหท้ี�ประชุมดําเนินการ
พจิารณาในวาระถดัไปก่อน เพื�อใหก้ารประชุมดําเนินไปอย่างต่อเนื�อง และเมื�อเจา้หน้าที�ไดต้รวจนับคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
ประธานฯ จะแจ้งให้ที�ประชุมทราบผลการนับคะแนนในวาระนั )นเป็นลําดบัต่อไป จํานวนผูถ้อืหุน้และคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ
อาจไม่เท่ากนั เนื�องดว้ยอาจมผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบางท่านออกจากที�ประชุมหรอืเขา้มาเพิ�มเตมิ 

ในการซกัถาม ขอความกรุณาท่านผูถ้ือหุน้ซกัถามในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุม หรอืหากมปีระเดน็ หรอื
ขอ้เสนอแนะอื�นๆ โปรดเสนอแนะภายหลงัการประชุมครบถว้นตามวาระแลว้ และกรณุาแจง้ชื�อ นามสกุล พรอ้มทั )งระบุว่าเป็นผู้
ถอืหุน้มาดว้ยตนเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ทั )งนี)เพื�อความถูกตอ้งในการบนัทกึการประชุม 

จากนั )น พธิกีรไดร้ายงานว่าบรษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้ทั )งสิ)น 2,943 ราย จํานวนหุน้ทั )งสิ)น 300,000,000 หุน้ เป็นผูเ้ขา้ร่วมการ
ประชุมที�มาด้วยตนเอง จํานวน 22 ราย คดิเป็นจํานวนหุ้นทั )งหมด 31,075,473 หุ้น และเป็นผูถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมโดยการ
มอบฉนัทะทั )งหมด จํานวน 461 ราย คดิเป็นจํานวนหุ้นทั )งสิ)น 187,885,720 หุน้ รวมจํานวนผูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะที�เขา้
ร่วมทั )งหมด 483 ราย คดิเป็นจํานวนหุน้ท ั )งหมด 218,961,193 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 72.9871 ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ 

พธิกีร ไดเ้รยีนเชญิ ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ซึ�งทาํหน้าที�ประธานในที�ประชุม กล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้และเปิดการประชุม 

ดร.อญัชลิน พรรณนิภา ประธานฯ ได้กล่าวตอ้นรบั และขอบคุณผูถ้ือหุ้น และผู้รบัมอบฉันทะ ที�ให้เกียรติสละเวลา
มาร่วมในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 ของบรษิทัฯ โดยประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และก่อนเขา้สู่วาระการ
ประชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวถงึผลการดาํเนินงานของบรษิทัในปี 2562 สรปุเป็นสาระสาํคญัดงันี)  

 เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ทําให้บรษิัทฯ ต้องเปลี�ยนแปลงสถานที�ประชุม บรษิทัฯ 
ต้องขออภยัผูถ้อืหุ้นทุกๆ ท่าน แต่ยงัคงไว้ในเรื�อง Social distancing ท่านผูถ้อืหุน้ที�มา TQM หลายๆ ครั )งก็จะเหน็ว่าเรา
คราครํ�าไปดว้ยพนกังานกว่า 3 พนัคน วนันี)เหลอืไม่ถงึครึ�ง เนื�องจาก Work From Home โชคดทีี� TQM ไดเ้ตรยีมการเรื�องของ
เทคโนโลยีมาก่อนหน้านี) แล้วก็โชคดีอีกเหมือนกันที�เราเป็นธุรกิจประกันภยั โดยหลายๆ ธุรกิจหรือธุรกิจที�อยู่ในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ โดนผลกระทบจากโควดิไม่มากก็น้อย แต่เราเองกลายเป็นบวก เพราะว่าเราได้ออกผลิตภณัฑ์ประกนัโควิด ผล
ประกอบการของเราดกีว่าที�คดิไว ้ดกีว่าเป้าที�ต ั )งไว ้อย่างไรกด็เีราลองมองเรื�องผลประกอบการถา้เอาโควดิออก ในช่วง 2 เดอืน
ที�ผา่นมานี)ตวัเลขของเรายงัเป็นไปตามเป้าหมาย นั )นคอืประชาชนคนไทยใหค้วามสาํคญัเรื�องประกนัภยัมากขึ)นและมากขึ)น    
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ต่อจากนั )น ประธานฯ ไดก้ล่าวเริ�มดาํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระการประชุม ดงัต่อไปนี) 

วาระที' 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผ ู้ถอืห ุ้นประจาํปี 2562 ซึ'งประชมุเมื'อวนัที' 25 เมษายน 2562 

ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมว่าบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2562 
ซึ�งไดนํ้าส่งรายละเอยีดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม (เอกสารแนบ 1) ทั )งนี) คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้ว
เหน็สมควรใหเ้สนอตอ่ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 พจิารณารบัรองรายงานการประชุม 

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึ�งในวาระนี)ไม่มผีูถ้อืหุน้ หรอื
ผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามเพิ�มเตมิ พธิกีรจงึดาํเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง ดงันี) 

เหน็ด้วย       218,962,293  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม ่เหน็ด้วย   -    -  
งดออกเสียง   -      - 
บตัรเสีย   -    -  

หมายเหตุ : ในวาระนี)มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�ม 1 ราย คดิเป็นจํานวนหุ้น 1,100 หุ้น รวมมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมทั )งหมด 484 
ราย รวมจาํนวนหุน้ทั )งหมดในวาระนี) 218,962,293 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั )งหมดของ
บรษิทัฯ 

มติที'ประชุม รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2562 ตามที�เสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั )งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที�เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที' 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร (CEO) เป็นผูร้ายงานผล
การดาํเนินงาน ประจาํปี 2562 ของบรษิทัฯ ใหท้ี�ประชุมทราบ  

ดร.นภสันันทฯ์ กล่าวขอบคณุผูถ้อืหุน้ที�ใหเ้กยีรต ิและสละเวลามารว่มการประชุมท่ามกลางสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของไวรสั COVID-19 ในคร ั )งนี) ในวาระนี)ขอสรุปรายงานผลการดําเนินงานและการเปลี�ยนแปลงของบรษิทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา
โดยสรปุเป็นสาระสาํคญัดงันี) 

ในปีที�ผ่านมานั )น บรษิทัฯ ได้ตั )งเป้าเบี)ยประกนัไว้ที� 12,790 ลา้นบาท  บรษิทัฯ สามารถทําได้ในปีที�ผ่านมา 12,795 
ลา้นบาท คดิเป็นรายไดร้วมทั )งสิ)น 2,784 ลา้นบาท เพิ�มขึ)น 258.8 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 10.2 และมกีําไรสุทธเิป็นเงนิ 507 
ล้านบาท เพิ�มขึ)น 103 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 25.5 ในความสําเรจ็นี)  เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจในการทํางาน และต้อง
ขอขอบพระคณุคณะผูบ้รหิารของ TQM ทุกท่าน ในเรื�องของการทาํยอดขายที�เตบิโต เราทําในเรื�องของการเพิ�มยอดขายและลด
ค่าใชจ้่ายตามเป้าหมายของเรา โดยกระบวนการ Back office ตลอดเวลา 3 ปี ที�บรษิทัฯ ยงัเป็นค่าใชจ้่ายเดมิที�ไม่เพิ�มขึ)นตาม
ยอดขาย กม็ผีลทําใหใ้นปีที�ผา่นมา บรษิทัฯ มกีําไรเพิ�มขึ)นถงึ 25.5 %   

และในปีที�ผา่นมาบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซื)อกจิการ บรษิทั ท ีเจ เอน็ อนิชวัรร์นัสโ์บรกเกอร ์จํากดั (“TJN”) คดิเป็นอตัราส่วน
การถอืหุน้ รอ้ยละ 100 เพื�อต่อยอดธุรกจิโบรคเกอร ์เป็นการเพิ�มช่องทางการทําธุรกจิ จากเดมิที� TQM ขาย Direct ไปสู่ลูกคา้
หลงัจากการซื)อกจิการ TJN ทําใหบ้รษิทัฯ ไดข้ยายช่องทางการขายดลีเลอรร์ถยนตต์่างๆ และขยายช่องทางการขายผา่น 
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ตวัแทน แต่เนื�องจาก TJN เป็นโบรคเกอรแ์รกที�เขา้มาเชื�อมระบบกบั TQM เราตั )งเป้าหมายของ TJN ไว ้คงตอ้งใชเ้วลาในการ
พฒันาระยะหนึ�ง เพราะเป็นครั )งแรกที�บรษิทัฯ ไดซ้ื)อกจิการบรษิทัใหมม่า และในช่วงปีที�ผา่นมามตีวัแทนใหค้วามสนใจเขา้มาอยู่
ในสงักดั แต่เนื�องจากตอ้งใชเ้วลาในการทํา ประกอบกบัปีนี)ช่วงไตรมาสแรกเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-
19 เข้ามาทําใหบ้รษิทัฯ มุ่งที�จะดําเนินการในงานหลกัของบรษิทัฯ ก่อน จะเหน็ได้ว่า COVID-19 บรษิทัฯ จําเป็นตอ้งใชร้ะบบ 
Digital เขา้มาช่วยไดอ้ย่างมากหลงัจากนี)บรษิทัฯ ก็จะนําระบบที� TQM ใช้ปัจจุบนักระจายใหโ้บรคเกอรห์รอืตวัแทนอิสระที�
ตอ้งการเขา้มาอยู่ในสงักดัเราในอนาคตต่อไป     

นอกจากนี)ในปีที�ผา่นมา TQM ไดนํ้าเอาเทคโนโลยเีขา้มาใชอ้ย่างมากมาย เช่น Chat bot เมื�อปีที�แลว้ ปัจจุบนัเราเป็น 
Chat canter 24 ชั �วโมง (TQM 24) การ Live Streaming ผลติภณัฑต์่างๆ ในแต่ละเทศกาล เช่น ประกนัมนุษยเ์งนิเดอืน ปีนี)
เป็นปีที� 4 ที�เราทาํขึ)นมาในวนัแรงงาน ถอืเป็นการจดักลุ่มตลาดและลกูคา้มุ่งหวงัที�ประสบความสําเรจ็ รวมถงึปีนี)เป็นปีพเิศษเรา
มปีระกนัมนุษยฟ์รแีลนซ์ เพื�อรองรบักลุ่มลูกคา้ที�ไม่มเีงนิเดอืนประจํา ซึ�งทั )งหมด TQM ไดร้บัความร่วมมอืจาก Partner บรษิทั
ประกนั ในการทาํ Big data เอากลุ่มลกูคา้ TQM กว่า 1 ลา้นกรมธรรม ์รวมถงึกลุ่มลูกคา้ทุกช่องทางเช่น Line, Facebook กว่า 
2 แสนราย ซึ�งเป็นงานที� TQM จะทาํในปีนี)เป้าหมายที� 15,000 ลา้นบาท และในอกี 5 - 6 ปีขา้งหน้าเป้าหมายที� 50,000 ลา้น
บาท ซึ�งมุ่งเน้นนโยบายไปที�เรื�อง Digital platform การเป็นที� 1 ของภูมภิาค ซึ�งที� 1 ในประเทศไทยเราเป็นแลว้ COVID-19 ทํา
ใหเ้ราได้ใช ้Digital อย่างเตม็รูปแบบ แผนที�เราตั )งไว้จะทําใหเ้สรจ็ภายใน 3 ปี เราสามารถทําเสรจ็ภายใน 3 เดอืน เกดิจาก
ผูบ้รโิภคเป็นคนเร่งต้องการซื)อขายผ่านระบบ Digital ประกนัโควดิที�ผ่านมาค่อนขา้งที�จะประสบผลสําเรจ็ จากการที�ลูกค้า
ตอ้งการซื)อขายผา่น Digital ทั )งหมดนี)เป็นผลงานครา่วๆ ในรอบปีที�ผา่นมา  

พธิกีร ไดแ้จง้ตอ่ที�ประชุมว่า วาระที� 2 นี) เป็นวาระที�แจง้เพื�อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะ ต่อจากนั )น พธิกีรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึ�งในวาระนี)ไม่มผีูถ้อืหุน้ ผูร้บั
มอบฉนัทะซกัถามเพิ�มเตมิ 

 มติที'ประชมุ รบัทราบผลการดาํเนินงานประจําปี 2562 
 
วาระที' 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน สาํหรบัปีสิ@นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม 2562 

ประธานฯ เสนอใหท้ี�ประชมุพจิารณาอนุมตังิบการเงนิสําหรบัปี สิ)นสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 โดยในวาระนี)ประธานฯ 
ไดม้อบหมายให ้คณุสมพร อําไพสุทธพิงษ์ กรรมการ และประธานบรหิารสายงานบญัชกีารเงนิ (CFO) เป็นผูร้ายงานงบการเงนิ
ใหท้ี�ประชุมทราบ 

คุณสมพรฯ รายงานต่อที�ประชุมถึงงบการเงนิสําหรบัปีสิ)นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีกําไรสุทธอิยู่ที� 507.23 
ล้านบาท ตามข้อมูลที�ผู้ถอืหุ้นได้รบัทราบจากผลการดําเนินงานในวาระที�ผ่านมา ทั )งนี) งบการเงนิสําหรบัปีสิ)นสุดวนัที� 31 
ธนัวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และได้ผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากบัดแูลกจิการแลว้ โดยแสดงอยูใ่นรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ ตามที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้ม
หนงัสอืเชญิประชุมแลว้ สรุปเป็นขอ้มลูดงันี) 

รายการ 
งบการเงินรวม 

31-ธ.ค.-62 
สนิทรพัยร์วม    4,256.96 
หนี)สนิรวม        1,906.70 
รายไดร้วม        2,783.83 
กําไรสุทธ ิ        507.23 
กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.69 
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พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึ�งในวาระนี)ไม่มผีูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบ
ฉนัทะซกัถามเพิ�มเตมิ พธิกีรจงึดาํเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี) 

เหน็ด้วย  218,962,293 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม ่เหน็ด้วย   -       -  
งดออกเสียง   -       - 
บตัรเสีย   -       -  

มติที'ประชมุ อนุมตังิบการเงนิสาํหรบัรอบปีบญัชสีิ)นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์
ของจาํนวนเสยีงทั )งหมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที�เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที' 4 พิจารณาอนุมตัิจดัสรรกาํไรประจาํปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพจิารณาอนุมตัจิดัสรรกําไรประจําปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผล โดยเสนอให้ผูถ้ือหุ้น
พจิารณาการจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท จํานวน 300 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงนิทั )งสิ)น 330 ลา้นบาท (สามรอ้ยสามสบิ
ลา้นบาท) โดยกําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ที�มสีทิธริบัเงนิปันผลในวนัที� 17 มนีาคม 2563 และกําหนดจ่ายเงนิปันผล
ในวนัที� 14 พฤษภาคม 2563 

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึ�งในวาระนี)ไม่มผีูถ้อืหุน้ ผูร้บั
มอบฉนัทะซกัถามเพิ�มเตมิ พธิกีรจงึดาํเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี) 

เหน็ด้วย   218,962,293 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม ่เหน็ด้วย    -       -  
งดออกเสียง    -       - 
บตัรเสีย    -       -  

มติที'ประชุม อนุมตักิารจดัสรรกําไรและการจ่ายเงนิปันผลดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจํานวนเสยีงทั )งหมดของผูถ้อืหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะที�เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที' 5 พิจารณาเลอืกต ั @งกรรมการแทนกรรมการที'ออกตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งต่อที�ประชุมว่า สําหรบัวาระนี) กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีครบกําหนด
ออกตามวาระครั )งนี) ได้แก่ ดร.รชันีพร พุคยาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และนายชนิภทัร วสิุทธิ
แพทย ์กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประธานฯ ที�ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดเ้ลอืก 
นายมารุต สิมะเสถียร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นประธานฯ ในการดําเนินการประชุมในวาระนี) ในการ
ดําเนินการประชุมในวาระนี) ประธานฯ มอบหมายให้ คุณมารุต สิมะเสถียร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็น
ผูร้ายงานต่อผูถ้อืหุน้  

คณุมารตุฯ แจง้ต่อที�ประชุมว่า ปีนี)มกีรรมการที�ครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ รวม 3 ท่าน คอื 
(1) ดร.รชันีพร  พุคยาภรณ์ กรรมการอสิระ 
(2) นายชนิภทัร วสิุทธแิพทย ์ กรรมการอสิระ 
(3)   นางสาวสุวภา เจรญิยิ�ง กรรมการ 
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คุณมารุตฯ แจ้งต่อที�ประชุมว่า เพื�อความโปร่งใสในการพจิารณาและการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี) จึงขอเชิญ
กรรมการทั )ง 3 ท่าน ออกจากที�ประชุม จนกว่าการออกเสยีงลงคะแนนจะเสรจ็สิ)น  

โดยบรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั )งเป็นกรรมการล่วงหน้า ผ่าน
ระบบการแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิทัฯ เมื�อครบกําหนดแลว้ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อื
หุน้เสนอรายชื�อบุคคลใดเขา้มารบัการพจิารณาเลอืกตั )งเป็นกรรมการ 
  ทั )งนี) คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาถงึความเหมาะสม ตลอดจนคุณสมบตั ิประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญของ
กรรมการที�ครบกําหนดแลว้เหน็ว่าเป็นผูท้ี�มคีวามรู ้ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ที�จําเป็นต่อการดําเนินงานของบรษิทัฯ 
และมคีวามเหน็ให ้(1) ดร.รชันีพร พคุยาภรณ์ (2) นายชนิภทัร วสิุทธแิพทย ์(3) นางสาวสุวภา เจรญิยิ�ง กลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง
ต่อไปอกีวาระหนึ�ง  

พรอ้มกนันี) คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตั )งกรรมการแทนกรรมการ
ที�ออกจากตําแหน่งตามวาระโดยเสนอชื�อกรรมการที�ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการบรษิทัและ
ดํารงตาํแหน่งเดมิอกีวาระหนึ�ง ซึ�งกรรมการบรษิทัมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  

พธิกีร แจง้ต่อที�ประชุมเพิ�มเตมิว่า มตใินวาระนี)จะต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะที�เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยการพจิารณาเลอืกตั )งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตาม
วาระบรษิทัฯ จะพจิารณาอนุมตัเิป็นรายบุคคล ซึ�งพธิกีรแจง้สรปุผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี) 

1. ดร.รชันีพร พุคยาภรณ์ 
เหน็ด้วย   216,711,293 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.9720  
ไม ่เหน็ด้วย      2,251,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       1.0280 
งดออกเสียง    -       - 
บตัรเสีย    -       -  

2. นายชนิภทัร วสิุทธแิพทย ์
เหน็ด้วย   218,962,293 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม ่เหน็ด้วย    -       -  
งดออกเสียง    -       - 
บตัรเสีย    -       -  

3. นางสาวสุวภา เจรญิยิ�ง 
เหน็ด้วย   216,711,293 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.9720 
ไม ่เหน็ด้วย      2,251,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     1.0280 
งดออกเสียง    -       - 
บตัรเสีย    -       -   

มติที'ประชุม อนุมตัเิลอืกตั )งกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ ตามรายชื�อที�นําเสนอต่อที�ประชุมจํานวน 3 ท่าน กลบัเขา้
เป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี) 

1. ดร.รชันีพร พุคยาภรณ์ 
ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทั )งหมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที�

เขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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2. นายชนิภทัร วสิุทธแิพทย ์
ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องจํานวนเสยีงทั )งหมดของผูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบ

ฉนัทะที�เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
3. นางสาวสุวภา เจรญิยิ�ง 

ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทั )งหมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที�
เขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
จากนั )นพธิกีร จงึเชญิกรรมการทั )ง 3 ท่าน กลบัเขา้สู่หอ้งประชุม 
 

วาระที' 6 พิจารณาอนุมตัิค ่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ เสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 
2563 ซึ�งมอีตัราคา่ตอบแทนเทา่กบัปี 2562 โดยมรีายละเอยีดคา่ตอบแทน ดงันี) 

ค่าตอบแทนการประชมุคณะกรรมการ 
เบี@ยประชมุ / คร ั @ง (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
คณะกรรมการบริษทั (BOD) 
- ประธานกรรมการบรษิทั 50,000 50,000 50,000 
- กรรมการ 30,000 30,000 30,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการบริหารความเสี'ยง (RISK) 
- ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง 30,000 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (NRC) 
- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 30,000 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการบริหาร (EC) 
- ประธานกรรมการบรหิาร - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- - ไม่มี - 
- กรรมการ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- - ไม่มี - 
 

ค่าตอบแทนอื'นๆ  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

คณะกรรมการบรษิทั (BOD) 
(ยกเวน้นายมารตุ สมิะเสถยีร)* 

 - 
ประกนัสุขภาพ 

บมจ.วริยิะประกนัภยั 
โครงการอุ่นใจรกัษ์ 

ประกนัสุขภาพ 
คา่เบี)ยประกนัวงเงนิ 
ไมเ่กนิ 70,000 บาท 

นายมารตุ สมิะเสถยีร* - 
คา่รกัษาพยาบาล 

วงเงนิ 70,000 บาท 
ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิ  
ไมเ่กนิ 70,000 บาท 



 

 
14 

เอกสารแนบ 1 

หมายเหตุ :  * นายมารุต สมิะเสถยีร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช่วงอายุเกินจากความคุม้ครองของโครงการฯ จงึกําหนด
สวสัดกิารทดแทนเป็นการเบกิคา่รกัษาพยาบาลในวงเงนิเท่าค่าเบี)ยประกนัตามที�มมีตอินุมตัสิวสัดกิารเบี)ยประกนั
สุขภาพของกรรมการในแต่ละปี 

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึ�งในวาระนี)ไม่มผีูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบ
ฉนัทะซกัถามเพิ�มเตมิ พธิกีรจงึดาํเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี) 

เหน็ด้วย   218,962,293 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม ่เหน็ด้วย    -       -  
งดออกเสียง    -       - 
บตัรเสีย    -         -  

มติที'ประชมุ อนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจํานวนเสยีงทั )งหมด
ของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที�เขา้รว่มประชุมที�มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที' 7 พิจารณาแต่งต ั @งผ ูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2563 

ในวาระนี) ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมารุต สมิะเสถยีร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานการคดัเลอืก
ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจาํปี 2563 ของบรษิทัใหท้ี�ประชุมทราบ  

คณุมารตุฯ รายงานต่อที�ประชุมถงึความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในการ
พจิารณาคดัเลือกผูส้อบบญัช ีบรษิทั สํานักงาน อีวาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ ประจําปี 2563 เป็นบรษิัทที�มี
ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญและเป็นผู้ที�มีชื�ออยู่ในบญัชีรายชื�อผู้สอบบัญชีที�ได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ("สํานักงานก.ล.ต.")  จงึได้ดําเนินการต่อราคาและขออนุญาตใช้ผูส้อบ
บญัชรีายเดมิ ส่วนคา่ใช้จ่ายของบรษิทัยงัคงเท่าเดมิเท่ากบัปีที�แล้วคอืจํานวน 1,050,000 บาท (หนึ�งลา้นหา้หมื�นบาท) ยกเว้น
บรษิทัย่อย คอื บรษิทั ท ีเจ เอน็ อนิชวัรร์นัสโ์บรกเกอร ์จํากดั ที�เพิ�มใหม่ในปี 2563 อกี 300,000 บาท (สามแสนบาท) เป็น
จาํนวนเงนิของบรษิทัยอ่ยรวม 4,800,000 บาท (สลีา้นแปดแสนบาท) จากเหตุผลการขา้งตน้ ถอืว่าเป็นค่าตอบแทนที�เหมาะสม 
คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควรเสนอใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิโดยมรีายชื�อผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สํานกังาน อี
วาย จาํกดั และ ตารางค่าตอบแทนผูส้อบบญัชเีปรยีบเทยีบ ระหว่างปี 2562 – 2563 ดงันี)   

รายชื'อผ ู้สอบบญัชี เลขที'ผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต จาํนวนปีที'สอบบญัชีให้บริษทัฯ  
นางสาวรสพร เดชอาคม 5659 3 ปี และ/หรอื 

นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกุล 3516 ไมม่ ี และ/หรอื 
นางสาวกิ�งกาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ ์ 4496 ไมม่ ี และ/หรอื 
นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ 4521 ไมม่ ี และ/หรอื 
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ 3972 ไมม่ ี และ/หรอื 

นางสาวสุมนา พนัธพ์งษส์านนท ์ 5872 ไมม่ ี  
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รายการ ปี 2563 (ปีที'เสนอ) ปี 2562 
อตัราค่าตอบแทน 
เมื'อเทียบกบัปีก่อน 

(เพิ�ม/(ลด)) 
บรษิทัผูส้อบบญัช ี บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จํากดั จาํนวนเงนิ (บาท) % 
คา่สอบบญัช ี(บาท) 

- บรษิทัฯ 1,050,000  1,050,000  0.00  0.00% 
- บรษิทัย่อย    4,800,000 1/ 4,500,000  300,000 6.67% 

รวม 5,850,000 5,550,000    
หมายเหตุ : 1/ คา่สอบบญัชเีพิ�มขึ)นเนื�องจากเพิ�มบรษิทั ท ีเจ เอน็ อนิชวัรร์นัสโ์บรกเกอร ์จํากดั ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ)นตามปรมิาณ

งานตรวจสอบที�เพิ�มขึ)น 

จากนั )น พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึ�งในวาระนี)ไม่มผีูถ้อืหุน้ 
ผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามเพิ�มเตมิ พธิกีรจงึดาํเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี) 

เหน็ด้วย   218,962,293 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม ่เหน็ด้วย    -       -  
งดออกเสียง    -       - 
บตัรเสีย    -       -  

มติที'ประชมุ อนุมตักิารแต่งตั )งผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจําปี ดว้ยคะแนน
เสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสยีงทั )งหมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที�เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที' 8 พิจารณาเร ื'องอื'น ๆ   

 ในวาระนี) พธิกีร ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอแนะความคดิเหน็เขา้มายงับรษิทัฯ เพิ�มเตมิ จงึขอเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะ ในที�ประชุม เสนอแนะความคิดเหน็ เพื�อเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ปรากฎว่ามี
ผูเ้ขา้รว่มประชุมไดซ้กัถามและเสนอความคดิเหน็เพิ�มเตมิ โดยคณะกรรมการบรษิทัไดช้ี)แจงดงันี)    

คณุสมพงษ์ บุญธรรมจินดา เป็นอาสาพิทกัษ์สิทธิ โดยสมาคมส่งเสริมผ ู้ลงทุนไทย มีจาํนวนคาํถามจาํนวนท ั @งหมด 4 
ข้อ 

คาํถามที' 1 จากหน้า 67 รายงานประจาํปี ยอดขายประกนัชีวิตปี 2562 ลดลงจากปี 2561 เกือบ 8% ถามว่าในปี 2563 นี@ 
ประกนัชีวิต COVID-19 ต้นเดือนเมษายน มีประมาณมากกว่า 7 ล ้านฉบบั เบี@ยประกนัรวมมากกว่า 3,000 ล ้านบาท จะ
มีส่วนช่วยให้บริษทั ม ีผลประกอบการที'ดีขึ@นโดยรวมดีกว่าปี 2562 หรือไม ่ / อย่างไร  

คุณสมพรฯ ไดช้ี)แจงว่า ประกนัภยัโควดิอยู่ในประเภทของประกนัวนิาศภยั ไม่ไดร้วมอยู่ในประกนัชวีติ ดงันั )นสดัส่วน
ประกนัโควดิจะอยู่ใน Port ประกนัวินาศภยั ซึ�งในตลาดมยีอดขายกรมธรรม์โควดิรวมทั )งหมด 7 ล้านฉบบั เป็นของ TQM 
ประมาณ 1 ลา้นฉบบั ยอดเบี)ยรวมประมาณเกือบ 500 ลา้นบาท สดัส่วนนี)มผีลทําใหผ้ลประกอบการดขีึ)นกว่าปี 2562 แน่นอน 
ซึ�ง TQM ไดพ้บนกัวเิคราะหแ์ละชี)แจง้ว่าผลประกอบการเปรยีบเทยีบรอบ Q1 ปีที�แลว้ และรอบ Q1 ของปีนี) ซึ�งปีนี)เรามปีระกนั
โควดิซึ�งเป็นเฉพาะการและเฉพาะกจิเขา้มา ซึ�งเป็นผลประกอบการเสรมิ ส่วนผลประกอบการปกตท่ิานประธานฯ และท่าน  
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CEO ไดแ้จง้ไปแลว้ว่าเราไดต้ามเป้าตามปกต ิประกนัภยัโควดิไม่ไดอ้ยู่ในงบประมาณและแผนงาน จงึเป็นส่วนเพิ�มจากการที�
บรษิทัฯ ไดม้กีารวางแผนตลาด Digital ล่วงหน้าแลว้ จงึพรอ้มที�จะม ีPlatform ของ Digital รองรบัการขายประกนัภยัโควดิได้
ในทนัท ีเงนิลงทุนนี)เราไดล้งทุนไปล่วงหน้าก่อน 2 – 3 ปี ก่อนที� TQM จะเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ค่าใชจ่้ายตดัจ่ายกจ็ะน้อยลงทํา
ใหม้สี่วนของรายไดเ้ขา้มา แต่จะเป็นเรื�องคา่โฆษณา Digital  Platform มากกว่า ซึ�งผลประกอบการจะตอ้งสอดคลอ้งกนัโดยให้
ตดิตามการแถลงผลประกอบการของ TQM ในรอบ Q ถดัไป 

  
คาํถามที' 2 จากหน้า 67 ในรายงานประจาํปีเช่นเดียวกนั ตวัชี@วดั(KPI) ระดบัพึงพอใจลูกค ้าที'ต ํ'าที'สดุค ือ 3.79 เร ื'องการ
นําเสนอประกนัภยัก่อนหมดอายุประกนั  (มิ.ย. 62) ถามว่าได้ด าํเนินการปรบัปร ุงหรือไม่ / อย่างไร / และผลเป็น
อยา่งไร 

 ดร.นภสันันทฯ์ ไดช้ี)แจงว่า เรื�องการปรบัปรงุการทํางานของ TQM ซึ�งเราเป็นองคก์รแห่งการเปลี�ยนแปลง เราพฒันา
อยู่ตลอดเวลา เมื�อหลายปีที�แล้ว เราได้มกีารทํา Complete Online กบัลูกคา้ในงานต่ออายุ ซึ�งตอนนั )นไม่ประสบผลสําเรจ็
เท่าไหร่ หลงัจากปัจจุบนัม ีDigital เขา้มาเกี�ยวขอ้งขึ)น ในเดอืนหน้าในเรื�องการต่ออายุ เราจะนํากลบัมาใช้ใหม่ โดยลูกค้า
สามารถที�จะตอ่อายุอตัโนมตัไิดเ้พิ�ม ซึ�งจะมกีารประเมนิผลและจะแจง้ใหท้ราบในครั )งต่อไป 

กระบวนการในการต่ออายุจะมีการปรบัเปลี�ยนอย่างไร ปัจจุบนันี)เบี)ยที�ราคาสูง ลูกค้ายงัต้องให้โทรติดต่อติดตาม
ประเมนิผล แต่เบี)ยรายย่อยๆ เบี)ยรายเดอืน หรอืตามช่วงเวลาจะไดเ้หน็ในเรื�องการต่ออายุอตัโนมตัจิะประเมนิผลและแจง้ให้
ทราบต่อไป  

คาํถามที' 3 ยอดประกนั COVID-19 จนถึงปัจจบุณัปลายเดือนเมษายนมีประมาณกี'ล ้านฉบบั / เป็นเบี@ยประกนัรวมกี'
พนัล ้านบาท / และ TQM มีส่วนแบง่อยู่เท่าใด 

ดร.นภสันันทฯ์ ไดช้ี)แจงว่า ตามที�คุณสมพร ไดแ้จง้ไปก่อนหน้านี) ปัจจุบนัมยีอดเกือบๆ 8 ลา้นฉบบัทั �วประเทศ และ
ของ TQM จะอยู่ที�ประมาณ 1 ลา้นกว่าๆ รวมเดอืนเมษายน จะไม่เยอะเท่ากบัช่วงเดอืนมนีาคม ซึ�งเมื�ออาทติยท์ี�แลว้ TQM ได้
เปิดตวัแคมเปญผลติภณัฑใ์หมเ่ป็นประกนัภยัไขเ้ลอืดออกและไขห้วดัใหญ่ โดยค่าเบี)ยประกนัจะราคาเท่าๆ กบัประกนัภยัโควดิ 
ซึ�งเป็นผลติภณัฑต์วัใหม่ของ TQM ราคาไมส่งูประมาณ 200 บาท 

 
คาํถามที' 4 มีลกูค ้าฝากถามมาว่า มีการพบว่าพนักงาน TQM โทรขายประกนัวนัละมากกว่าหนึ' งคร ั @งไปยงัล ูกค้า โดย
เปลี'ยนคนโทรทุกวนั เข้าใจว่าคงเป็นปัญหาที'ระบบงาน อยากฝากถามว่า TQM มีทางแก้ไขปัญหาดงักล ่าวหรือไม ่ / 
อยา่งไร 

 ดร.นภสันันท์ฯ ได้ชี)แจงว่า น่าจะเป็นปัญหาของประภยัรถยนต์เนื�องจากมวีนัหมดอายุ หากบรษิทัฯ ตามน้อยก็โดน
Complain, ตามมากกโ็ดนว่า เนื�องจากวนัหมดอายุ Expiry date ของประกนัวนิาศภยัไม่เหมอืนกบัประกนัชวีติ ประกนัสุขภาพ 
พอมวีนัหมดอายุ หลุดหรอืลมืต่ออายุกจ็ะเกดิเหตุขึ)น อย่างเช่นตวัโฆษณาของ TQM เกดิปัญหาเมื�อประกนัหมด ซึ�งเป็นปัญหา
ของผูบ้รโิภค เราเองพยายามจดัสรรเรื�องนี)อยู่ตลอดเวลา เนื�องจากพนักงานของเราเกอืบ 3 พนัคน มทีั )งขายแบบ Face To 
Face, Tele Marketing, ลกูคา้ Corporate เป็นงานกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั เพราะฉะนั )นอาจจะมบีา้งที� ลูกคา้ 1 รายอาจจะมี
การติดต่อไปหาลูกค้าได้หลายช่องทาง เราพยายามจดัสรรใช้ระบบเข้ามาช่วย ถามความพึงพอใจของลูกค้า ไม่ได้เยอะ
จนเกนิไปที�จะเป็นประเดน็ โดยส่วนมากลกูคา้ไมช่อบในการใหโ้ทรหา เรากม็กีารทาํ Chat Center ตั )งแต่ปีที�แล้ว เราตั )งใจว่าจะ
ไดช้่วยลดเรื�องของการโทรหาลูกคา้ แต่พนักงานกย็งัใชน้้อย พอเกดิปัญหาโรคระบาคไวรสัโควดิ (COVID-19) ทาํใหพ้นกังาน 
Work From Home ทําใหพ้นักงาน Active ขึ)นมาทนัท ีVoice Of Customer เราไดเ้ลยีนแบบธนาคารไทยพาณิชย ์ลูกคา้ตชิม
เรา ยงัถอืว่าในสถติกิารต่ออายุของ TQM สถติดิกีว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมอยู่ตลอด อนันี)เป็นสิ�งหนึ�งที�ทาํให ้TQM ไมต่อ้งวิ�ง 
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หาลูกใหม่เพิ�มขึ)น เอาลูกคา้มาทํา Cross Sale คําถามทั )ง 4 ข้อโดยเฉพาะเรื�องการบรกิารลูกค้าทําให้ลูกคา้พอใจ TQM 
พยายามปรบัอยู่ตลอดเวลา AGM ปีนี)จะมาเล่าใหท่้านฟังว่าลกูคา้มองเราอย่างไร ช่วงนี)ตอ้งขอใหห้มดการระบาดของไวรสัโควดิ 
(COVID-19) ไปก่อน โดยในปีนี) TQM ตั )งใจที�จะพดูคยุในเรื�องการกา้วเขา้สู่ตลาด Digital อย่างเตม็ตวัเตม็รปูแบบ ซึ�ง TQM เอง
เมื�อ 20 กว่าปีที�แล้วเราดงัเรื�อง Tele Marketing ซึ�งเรา Transform อยู่ตลอดเวลา Transform จากการเป็น Sale ขายแบบ 
Face To Face เขา้มาเป็น Tele Marketing นั )นคอืการ Transform รอบแรกของเรา เราเป็นคนชอบการพฒันาเปลี�ยนแปลง 
เพราะความที�เราอยู่หน้าบา้นเจอผูบ้รโิภคอยู่ตลอดเวลา เราเขา้ยุค Digital ตั )งแต่ช่วง 4 – 5 ปีที�แลว้ ภาพชดับา้งไม่ชดับา้ง แต่
พอเกดิโควดิ เราเป็นบรษิทัโบรคเกอร ์ขอ้ดหีรอืขอ้แตกต่างจากบรษิทัประกนัภยักค็อื ประกนัภยัอาจจะปิดรบัหรอืเกนิ Capacity  
แต่ของ TQM มคีวามแตกต่างใหก้บัลูกคา้ ซึ�งเรามสีนิคา้พรอ้มที�จะใหลู้กคา้ใช้บรกิารอยู่เสมอ ขอบพระคุณสําหรบั 4 คาํถามนี) 
ซึ�งเราจะน้อมรบัและจะนําไปพฒันาปรบัปรุงให ้TQM มมีาตรฐานคุณภาพที�ดขี ึ)น เพื�อที�เป้าหมายเราตอนนี)อยู่ที� 15,000 ลา้น
บาท ในปีนี) และอกี 5 – 6 ปีขา้งเป็น 50,000 ลา้นบาท ทุกคาํถามของทา่น บรษิทัฯ นํามาพฒันาและปรบัปรุงต่อไป 
 ดร.อญัชลนิฯ ไดช้ี)แจงเพิ�มเตมิ ขอขอบคณุคาํถาม ซึ�งเป็นคาํถามที�ด ีธุรกจิที�ก้าวเขา้สูปี้ที� 68 มไีม่มาก สิ�งหนึ�งที�สําคญั
มากๆ คอืเราฟังทุกๆ คาํถาม ทุกการ Complain หลายๆ ครั )งลกูคา้เกอืบ 2 ลา้นคน ตอ้งมวี่าบา้ง แต่เราไม่เคยละเลยเรื�องนี) ทมี 
CRM เรามมีากกว่า 100 คน คาํถามหรอืสิ�งที�ลกูคา้ Complain กเ็ป็นเรื�องซํ)าๆ กนั เรื�องนี)กจ็ะคล้ายกบัคณุนภสันันท(์CEO)พูด 
นั )นกค็อื เราไม่ไดโ้ทรหาลกูคา้ พอถงึเวลาต่ออายุ ลกูคา้กจ็ะแจง้ว่า “ถงึเวลาเกบ็เงนิแลว้ใช่ไหม ถา้ไม่ถงึกไ็ม่โทรมาเลยนะ โทร
มาเยี�ยมบา้งซ”ิ แต่บา้งคนกจ็ะบอกว่า “คุณไม่ตอ้งโทรมาหรอก ถงึเวลาเราจะต่อเอง” หรอื “เราไม่ว่าง ตดิประชุมอยู่” อย่างไรก็
แลว้แต่ วนันี)เรื�องของการเขา้ถงึลกูคา้มนัมหีลายช่องทางมาก ทั )งแชท ลูกคา้หลายๆ ท่านมคีวามรูเ้รื�องประกนัภยั บางทกีเ็ยอะ
กว่าพนักงานของเราด้วยซํ)าไป เพราะฉะนั )นลูกคา้กลุ่มนี)จะบอกเลยว่า อย่าโทรไปบ่อย เราก็จะบนัทกึไว้ แต่ลูกคา้หลายคน
ตอ้งการใหโ้ทรเยี�ยม โทรแจ้งเวลามผีลติภณัฑอ์ะไรใหม่ๆ ใหโ้ทรมาเสนอ การที�เรามลีูกคา้เป็นลา้นๆ หรอืมากขึ)นๆในอนาคต 
เรื�องของ Data Information เกบ็ขอ้มลูต่างๆ เหล่านี)ไว ้เพื�อพฒันาในการใหข้อ้มลูกบัลกูคา้ที�ดทีี�สุดครบั 

 จากนั )น พธิกีร ไดข้อบคณุสาํหรบัคาํถามและขอบคุณคณะกรรมการที�ตอบคาํถาม จงึเรยีนเชญิประธานฯ กล่าวปิดการ
ประชุม จากนั )นมผีูถ้อืหุน้ไดม้คีาํถามเพิ�มเตมิ 

นายพะเนียง พงษธา (ผ ูถ้ือหุ้น) แจ้งต่อที'ประชุมว่าได้ม ีคาํถาม 3 คาํถาม 

คาํถามที' 1 เร ื'องที'ขายประกนัผ่านทาง Online เราจะเหน็ภาพยงัไง และยงัจะมีการขายประกนัภยัรถยนต ์แบบเดิมอยู่
ไหม หรือจะขายใน Online เพิ'มขึ@น ส ุดท้ายแล้วสดัส่วนการขายในปีนี@หร ือปีหน้าจะเป็น Online ประมาณเท่าไหร่ มนั
จะกลายเป็นตลาดไหนของ Online 

 ดร.นภสันันทฯ์ ไดช้ี)แจงต่อที�ประชุมว่า ไม่ว่าจะเป็น Face To Face หรอื Tele Marketing หรอื Online หรอืการส่ง
แบบจดหมาย มนัเป็นแคช่่องทางการขาย สนิคา้แต่ละประเภทไม่ไดเ้หมาะกบัช่องทางใดช่องทางหนึ�ง TQM เอง การขายแบบ 
Face To Face กค็งดาํรงไว ้ปี 2540 เมื�อ 20 กว่าปีที�แลว้ TQM ทํา Tele Marketing ตอนเกดิ Crisis (วกิฤตตม้ยํากุ้ง) ปีนี) 
2563 เกดิโควดิTQM จะมาดงัเรื�อง Digital การรบัฟังจากผูบ้รโิภคเป็นตวัตั )งมากกว่า สนิคา้บางตวั เชน่ งานประกนัชวีติ บางอนั
มนัไม่เหมาะกบัการขาย Tele marketing เรากข็ายแบบ Digital ถา้ลูกคา้ Complete กจ็ะเป็นราคาหลกัรอ้ย ถา้สนิคา้ราคาหลกั
หมื�น จะเป็น Tele กบั Chart เพราะสะดวกมากกว่า ตวัผลติภณัฑ์ การ Design และพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ที�จะตอบได้ว่า 
ผลติภณัฑไ์หนเหมาะสาํหรบัช่องทาง Tele Marketing, Face To Face หรอื Online 

แต่สิ�งที� TQM ทํามากกว่าการขายคอื TQM เรามรีายไดจ้ากการ Service ทุกคนงงว่าเกดิอะไรขึ)น ทุกวนันี)งานหลงั
บา้นของบรษิทัประกนั TQM เป็น Outsource ให้บรษิทัประกนัภยั เพราะเรามสีาขา 95 สาขาทั �วประเทศ บางบรษิทัประกนั
ไม่ได้เปิดสาขาเยอะๆ เท่ากบั TQM เราจดัเก็บจดัส่งกรมธรรม์ให้กบัลูกคา้ TQM ทํางานหลงับ้านแทนบรษิทัประกนั พอม ี
Digital Online เรามคีา่ใชจ้่ายในการพฒันา Platform ไปยงัผูบ้รโิภค เช่น ประกนัโควดิ  TQM ขายใหแ้ต่ละบรษิทัประกนัภยัไป 
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หลายแสนกรมธรรมบ์รษิทัประกนัตอ้งมคีนรองรบัเป็น 100 คน ถ้าไปเจา้อื�นที�ไม่ใช่ TQM แต่ของ TQM บรษิทัประกนัภยัใชค้น
แค่ 2 – 3 ในการรองรบังาน สิ�งนี)ทําใหเ้หน็ไดว้่า Digital ที� TQM ทํา ไม่ไดท้ําเฉพาะงานขายแบบ Digital แต่เราไปถงึงาน 
Service ดว้ย 

 ผูถ้อืหุน้จะเหน็ไดว้่าทาํไมเราถงึม ีLife Space เพราะเรากําลงั Educate ให้ผูบ้รโิภคไดเ้หน็ ยุค 5G มา งานหลาย
อย่างในธุรกจิประกนัภยักจ็ะปรบัเปลี�ยนไป เช่น งานเคลม  ต่อไปขา้งหน้า Insurtech กําลงัเกดิขึ)น เรากําลงัพฒันาตลอดเวลา 
เกดิโควดิ เราทาํงานได ้เหตุผลเพราะว่าธุรกจิการเงนิหรอืธุรกจิประกนัภยั กึ�งหนึ�งพนักงานส่วนหนึ�งจะกลายเป็น Tech ไปแลว้ 
เพราะถ้าไม่ม ีTrend นี)จะตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคไม่ได ้อย่างไรกต็าม High Tech แค่ไหนกต็าม สนิคา้ตอ้งมาคู่กบั High Touch 
เพราะเป็นสนิคา้ที�เวลาคุณเกดิเหตุจะตอ้งมคีนต่อรองกบับรษิทัประกนัภยั ทุกคนอาจจะพุ่งไปเรื�องการขายแบบ Digital online 
แต่ TQM เราทําทั )ง 2 อย่างไปด้วยกนัเช่นเดยีวกบัก่อนโควิด เราไปพบหมอที�โรงพยาบาล พอเกิดโควดิ เราไม่อยากไป
โรงพยาบาลแลว้ โรงพยาบาลมบีรกิารมารบัผลเลอืดที�บา้น บรกิารต่างๆเป็นเทคโนโลยเีขา้มาแทน   

ตอบโจทยไ์ดว้่า งาน TQM เอง Digital ทั )งงานขายและงาน Service  แต่ไปแลว้ไม่ไดห้มายความว่าทุกผลติภณัฑ ์จะ
เหมาะกบัผูบ้รโิภคทุกคนทุกราย Face To Face ยงัคงตอ้งมอียู่ Tele Marketing ยงัคงตอ้งใช้ แต่พฒันาเป็นทั )ง Tele ทั )ง Chat 
ได ้รวมทั )ง Complete  Online  สําหรบัเบี)ยประกนัภยัหรอืแบบประกนัภยัที�ไม่ซบัซอ้น 

 ดร.อญัชลนิฯ ไดช้ี)แจงเพิ�มเตมิ ขอขยายใหเ้หน็ภาพที�ชดัเจนขึ)น การซื)อขายOnline Complete Online จะบมูสุดๆเลย
รวมถงึ TQM ดว้ย เมื�อแม่นํ)า 3 สายมาบรรจบกนัตอนนี)กําลงัวิ�งเขา้มา แต่ว่ายงัไม่เป็นสายเดยีวกนั แม่นํ)า 3 สายประกอบไป
ดว้ย  

1.  เทคโนโลย ีหมายถงึ คนขายที�เขา้ถงึเทคโนโลย ีณ ตอนนี) TQM คอื เบอร ์1 ห่างจากคู่แขง่เยอะมาก เพราะใชเ้งนิ
หลายรอ้ยลา้น ใชเ้วลานานมากในการพฒันา เราไกลกว่าเขามาก เรามคีวามไดเ้ปรยีบ 

2.  ผูบ้รโิภค มั �นใจในการขาย Onlineไม่ใช่ไดก้รมธรรมท์ี�เป็นกระดาษปลอมๆ มา พอเริ�มซื)อขายหลายๆ ครั )งกบัเจา้นี) 
อนันี)เชื�อไดว้่าคุม้ครองจรงิ 

3.  Regulator ซึ�งคมุใบอนุญาต คมุเรื�องการอนุญาตอยู่ ทั )ง 2 สายมาบรรจบกนั Regulator กส็นับสนุน ในต่างประเทศ
กเ็ป็นแบบนี)  

พอสุดทา้ยแลว้มาบรรจบพบกนัมาเป็นสายเดยีวกนั ถามว่าเรว็แค่ไหน พอ 2 สายแรกสมานวิ�งตามกนัไปแลว้ สายที� 3 
กจ็ะมาทนัท ีแลว้พอมาบรรจบพบกนัผมเชื�อว่าไม่ถงึ 10 ปี ยกตวัอย่างงา่ยๆ TQM เอง ก่อนหน้าโควดิเรามลีูกคา้ประมาณ ลา้น
แก่ๆ เราใชเ้วลาสั �งสมลูกคา้ลา้นแก่ๆ มา ประมาณกว่า 60 กว่าปี คอ่ยๆ เกบ็เลก็ผสมน้อย สมยัก่อน Face To Face แค่หลกั
100 หรอื1,000 คนกเ็ก่งแลว้ พอมา Tele Marketing เรากข็ึ)นหลกัแสนจนจะป็นหลกัลา้น พอมาโควดิ 2 เดอืน ลกูคา้ TQM เพิ�ม
เป็น 1 ลา้นกว่ารายเป็นลูกคา้เก่าไม่ถงึ 20 % อกี 80% เป็นลูกคา้ใหม่ๆ ทั )งนั )นเลย นั )นหมายถงึว่าพอเทคโนโลยมีาเรากา้ว
กระโดด นั )นคอืเหตุผลว่าทาํไมท่าน CEO บอกว่า 50,000 ลา้นบาทไดเ้หน็แน่  

ดร.นภสันันทฯ์ ไดช้ี)แจงเพิ�มเตมิว่า ไปทุกอย่างแลว้ Branding ตอ้งจบัตอ้ง ทุกคนตอ้งเชื�อมั �น ก็เป็นเหตุผลว่าทําไม
ทุกๆอาทติยต์อนนี)เราตอ้งมกีาร Live ในการ Live ของเรารอบหนึ�งเกอืบ 3 แสน View เราเพิ�งทาํอย่างเป็นทางการไปแค ่2 ครั )ง 
แต่สิ�งที�เราปรบัปรุงก็คอืเราก็เตรยีมความพรอ้มของคนใหบ้รกิาร ตอนนี)ช่วงเยน็พนักงาน TQM กจ็ะมใีหค้วามรูผ่้าน Live ซึ�ง
เป็นการเตรยีมความพรอ้มของคนที�ใหบ้รกิารในการที�จะกา้วไปสู่พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที�จะเปลี�ยนไปเป็นแบบ Digital มากขึ)น 

คาํถามที' 2 ขอสอบถามเพิ'มเติมเร ื'อง 50,000 ล ้านบาท เป้าระยะยาว ผมเคยฟังสมัภาษณ์นักข่าวซกัอย่าง บอกว่า
ครึ'งหนึ'งของการเติบโต สมม ุติว่าโตปีละ 30%ของ 50,000 ล ้านบาทครึ'งหนึ' งมากจาก M&A เลยอยากสอบถามว่าจริง
ไหมครบั 
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ดร.นภสันันทฯ์ ไดช้ี)แจงว่า จากที�เราวางแผนไว ้คร่าวๆ 35,000 ลา้นบาทมาจากที�เราทาํเอง 15,000 ล้านบาท มาจาก
ที�เราทํา M&A เป็นตวัเลขที�แผนค่อนขา้งจะนิ�ง เหมอืนที�เราทํา TJN เราไม่ไดต้ ั )งตวัเลข Over เราทําแค่ 100 เพราะฉะนั )นเรารู้
เลยว่าถา้เกดิอะไรเกดิขึ)น TQM ไปไล่งานบางอย่างเอางานบางอย่างขึ)นมาได ้เพราะว่าเป้าแห่งการ Commit ต่อผูถ้อืหุน้เป็น
อะไรที�ยิ�งใหญ่สาํหรบัเรา แตเ่วลาทาํแลว้ตวัเลขประกนัภยั ทุกคนจะมองว่าประกนัภยัจะ Predict ตวัเลขไดค้่อนขา้งชดั ไม่ใช่แค ่
TQM บรษิทัเดยีว แต่บรษิทัประกนัภยัอื�นที�บอกตวัเลขไวเ้ท่าไหร ่กม็กัจะไปไดเ้ท่านั )น เพราะงานบางอย่างเราอยู่ในธุรกจิที�เป็น 
Real Factor ณ ตอนนี)เราเหน็งานไปถงึเดอืนที� 6, 7, 8 แลว้ เราเหน็ตวัเลขผูบ้รโิภคที�จะซื)อประกนัแลว้ เพราะฉะนั )นเวลาเรา
เหน็ของล่วงหน้าเราถงึค่อนขา้ง Predict ไดแ้ม่น บรษิทัประกนัภยัก ็Predict ไดเ้หมอืน TQM แต่สิ�งที�บรษิทัประกนัคาดการณ์
ไม่ได ้คอื เรื�อง Loss ตวัอย่างเช่น โควดิ รอบนี)เคลมประมาณ 2% บรษิทัประกนัจะไดเ้ท่าไหรไ่ม่รู ้แต่ TQM ได้เท่านี)แล้ว 
บรษิทัประกนัภยัยงัต้องลุ้นต่อไป มเีคลมเกิดขึ)นเท่าไหร่ ยอดขาย Predict ได้แต่เคลมไม่สามารถ Predict  ได ้ซึ�งตวัเลขของ
บรษิทัประกนัภยัคาดการณ์โดยนกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั 

ดร.อญัชลนิฯ ไดช้ี)แจงเพิ�มเตมิ ภาพรวมๆ 70 - 80% ของตวัเลข 50,000 ลา้นบาท มาจากตวัเราเองที�เรามั �นใจกว่า 
ส่วนM&A เอง เบอร ์2 ต่อจากเราตวัเลขยงัหา่งจากเราเยอะแต่กย็งัถอืเป็นส่วนหนึ�ง อกีเรื�องคอื CLMV อกีอนัที�เราจะไปแน่ 

ดร.นภสันันท์ฯ ไดช้ี)แจงเพิ�มเตมิอีกว่า รอความพรอ้มจากประเทศเพื�อนบ้าน มอีะไรคบืหน้าจะแจ้งใหท้ราบ ถา้โควดิ
คลี�คลาย เราจะเกดิทุกอย่างได้เรว็ ไม่ไดอ้ยู่ที�ตวัเราหรอืความพรอ้มของตลาด ทุกอย่างพรอ้ม ตอนนี)สถานการณ์โควดิจะเป็น
ตวักําหนดว่าจะเอื)อใหเ้ราไดแ้คไ่หนจะแจง้ใหท้ราบในรอบหน้า 

คาํถามที' 3 จากสถานการณ์โควิด ถ้าลกูค้าตกงานหรอืเศรษฐกิจไม ่เดิน พอเค ้าไม่ได้เงินเดือน เค้ากไ็ม ่สามารถเอาเงิน
มาผ่อนประกนัหรือจ่ายค่าประกนัรถของเราได ้ เลยคิดว่ามนัจะกระทบกบัประกนัรถ ยอดขายลด ค ําถามพ่วงว่า
ยอดขายรถน้อยลงในช่วงนี@ กจ็ะกระทบกบัปีหน้าที'ตลาดประกนัลด 

ดร.นภสันันท์ฯ ได้ชี)แจงว่า เดมิผลติภณัฑฟ์รแีลนซ์ เราจะไม่ออกผ่อนชําระเพราะเป็นตน้ทุน ณ ตอนนี)เราเปลี�ยนไป
จากอดตีเราไม่จบัลกูคา้เบี)ยตํ�า เพราะ Operation Cost ไมพ่อ แต่วกิฤตเป็นโอกาส เดมิถา้ไม่ม ีDigital กรมธรรม ์500 บาท เรา
ทําไม่ได ้พอม ีDigital กระบวนการต่างๆ การชําระเงนิของลูกคา้สะดวกมากขึ)น สิ�งที�สะทอ้นเศรษฐกจิไม่ดเีราน่าจะเกบ็เงนิได้
น้อยลง แตส่วนทางเราเกบ็เงนิไดด้ขีึ)น เหตุผลเรามรีะบบผอ่นชาํระ มบีรกิารช่องทางการชาํระเงนิที�สะดวกมากขึ)น 

เดมิเรามุ่งขายประกนัรถยนต ์แต่ปัจจุบนัดว้ยสถานการณ์ที�เกดิขึ)นลูกคา้ถามหาประกนัสุขภาพ ตามแผนปีนี) TQM จะ
รุกประกนับา้น เราม ีPlatform พรอ้ม PR ประชาสมัพนัธอ์ย่างเตม็รปูแบบ ประกนัรถยนต์ตกเราทําอย่างไร เราจะมปีระกนั
สุขภาพ ประกนับา้น ทรพัยส์นิเขา้มาทดแทน เหนือสิ�งอื�นใด 60% เป็นงานต่ออายุอยู่แลว้ ดทีี�สุดเราตอ้งรกัษาฐานงานต่ออายุไว ้
เกดิวกิฤตครั )งนี) บรษิทัประกนั Loss น้อยลงเสยีหายน้อยลง เนื�องจากผูบ้รโิภคใชร้ถน้อยลง 

TQM ขายแบบผอ่นชาํระดกีบัเราไหม เราขายของงา่ยขึ)นมนักค็อืด ีแต่ตอ้งจ่ายดอกเบี)ย ทําอย่างไร เราไม่ไดผ้ลกัภาระ
ใหผู้บ้รโิภค จาก Loss ของบรษิทัประกนัภยัน้อยลงบรษิทัประกนัมาช่วย Subsidize ดอกเบี)ยผอ่นชําระใหแ้ทน ทาํใหต้ลาด
หมนุเวยีนไดต้อ่ เราไม่ไดปิ้ดเมอืง แต่ใชร้ถน้อยลง แต่ยงัคงใชร้ถ ยงังยักย็งัตอ้งทําประกนัภยัอาจจะชั )น 1 หรอืชั )น 3, ชั )น 5 ก็ยงั
ด ีผูบ้รโิภคยงัคงทําประกนัอยู่ เหมอืนจะกระทบ แต่มสีิ�งอื�นมาทดแทน ตลาดรวม 2 แสนกว่าลา้น ไม่มขีองใหม่กไ็ด ้การสรา้ง 
Brand ที�ด ีService ที�ด ีตลาดที�มอียู่เราสามารถไปกนิต่อได ้ใครบรกิารไม่ด ีกโ็ดนคนอื�นเอาไป 

อกีเรื�องความคุม้ครองพ.ร.บ. ที�ออกมาใหม่ ที�คุม้ครองใหผู้เ้สยีหายมากขึ)นจาก 3 แสนเป็น 5 แสน ช่วงวกิฤตนี)ถา้ไม่มี
ประกนัเกดิเหตุขึ)นมา ถ้าตอ้งรบัผดิชอบมนัค่อนขา้งสูง คปภ.ทํามาเพื�อผลดตี่อผูบ้รโิภค พ.ร.บ.ยงัคงราคาเดมิ 645 บาท แต่
เพิ�มความคุม้ครอง เป็นการสรา้ง Awareness ที�ทาํใหผู้บ้รโิภคตอ้งกลบัมาทาํประกนัภยั ซึ�งดกีบัธุรกจิประกนั 

เมื�อไม่มขีอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิ พธิกีรจงึเรยีนเชญิประธานฯ กล่าวปิดการประชุม 
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เอกสารแนบ 1 

ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานฯ ขอกล่าวถงึประเทศญี�ปุ่ น ปีใดอากาศหนาวมากๆ หลงัจากความหนาวหายไปในปี
นั )นดอกซากุระจะสวยงามมาก ความหมายหลงัจากโควดิ จะมบีรษิทัที�อยู่กบัลม้หายตายจากหรอื Downsize ลงมา TQM เป็น 1 
ในดอกซากุระที�สวยงาม กลบัมาที�ธุรกจิประกนัภยั เราโชคด ีTQM เราอยู่ในธุรกจิที�มคีวามเสี�ยงตํ�าเป็นตวักลาง เป็นโบรคเกอร ์
มกีําไรและเตบิโตมาตลอด นอกจากที�เราจะขอบคุณพนักงาน ลูกคา้ เราตอ้งขอบคุณผูถ้อืหุน้ เพราะปีกว่าๆ จากราคา 23 เป็น 
80 บาท โดยราคาไม่ไดส้วงิมาก สุดทา้ยหวัใจที�สําคญัที�ผูถ้อืหุน้มองคอืมองอนาคต ธุรกจิยงัไปอกีไกล วนันี) 15,000 ลา้นบาท 
ยงัไม่มากนกั ใหไ้ป 50,000 ลา้น กแ็ค่ 5% เพราะตลาดเป็นลา้นๆ สุดทา้ยขอกล่าวถงึญี�ปุ่นอกีครั )ง “รเิน็น” การเตบิโตแบบยั �งยนื 
จติวญิญาณขององคก์ร เราไม่ไดเ้ตบิโตแบบตน้ไผ ่ตน้ไผโ่ตเรว็แต่มอีายุ 5 ปี 7 ปี แต่เราเตบิโตแบบตน้สน เป็น 100 ปี 1,000 ปี 
TQM เราเตบิโตแบบนั )น เชื�อว่า Branding สาํคญัมาก คนจะซื)อประกนัภยัไม่ใช่ว่าราคาถูกไว้ก่อน วนันี)ไม่ใช่ เทคโนโลยตีอ้งได ้
ตอ้งม ีHigh tech และ High touch พอเขา้มาในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผลประกอบการที�ด ีผลสะทอ้นราคาหุน้ที�ด ีที�สะทอ้นกลบัมา
กเ็ป็นเหตุเป็นผลกนั สุดทา้ยขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกทา่น ขอบคณุครบั 
 
ปิดการประชุม 15:15 น. 
 
 

ลงชื�อ .............................................. ประธานในที�ประชุม 
          (นายอญัชลนิ พรรณนิภา) 
              
 
 
ลงชื�อ ............................................. เลขานุการบรษิทั 
       (นางสาวสุพชิญา เทพพทิกัษ)์ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




