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รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 
บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) หรือ TQM 

 
วนัประชมุ  : วนัพฤหสับดทีี ่24 ธนัวาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
สถานทีป่ระชมุ  : หอ้งซื่อสตัย ์ชัน้ 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ประธานในทีป่ระชมุ : ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา    ประธานกรรมการ 
เลขานุการในทีป่ระชมุ : นางสาวสพุชิญา เทพพทิกัษ์ เลขานุการบรษิทั 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ  : กอ่นเปิดการประชมุ 

รายละเอียด จ านวนผูถ้ือหุ้น 
(ราย) 

จ านวนหุ้น  
(เสียง) 

จ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 4,729 300,000,000 
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมดว้ยตนเอง 13 3,480,215 
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมโดยการมอบฉนัทะ 704 260,224,862 
รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ 717 263,705,077 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมคดิเป็นอตัราร้อยละ 87.9017 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดทีอ่อกจ าหน่ายและ
ช าระเต็มมูลค่าแล้วทัง้หมด 300,000,000 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทั 
 

เปิดประชุมเวลา 14:00 น. 

กอ่นเปิดการประชมุอยา่งเป็นทางการ นายสมัฤทธิ ์รงควลิติ ผูท้ าหน้าทีพ่ธิกีรในการประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้
และแจง้ต่อทีป่ระชุม ถงึการทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใิหจ้ดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่  1/2563 ในวนัพฤหสับดทีี ่
24 ธนัวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ซึง่มกีารก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ในวนั
พฤหสับดทีี ่26 พฤศจกิายน 2563 หรอื Record Date ซึง่บรษิทัไดส้่งหนังสอืเชญิประชุมใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านแลว้ ต่อจากนัน้ 
พธิกีรไดแ้จง้วาระการประชมุ ตามหนงัสอืเชญิประชมุดงันี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2563 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการเพิม่ จ านวน 1 ทา่น 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิอ านาจอนุมตัแิละด าเนินการของกลุ่มบรษิทั (Delegation of Authority) 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
วาระที ่6 พจิารณารบัทราบการลงทนุโดยเขา้ซือ้หุน้ในบรษิทั ทโีอ 2020 จ ากดั 
วาระที ่7  เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

พธิกีรแนะน าคณะกรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชมุ ต่อผูถ้อืหุน้ตามล าดบั ดงันี้ 

1. ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธานบรษิทั 
2. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 
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3. นายมารตุ สมิะเสถยีร กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและ
บรรษทัภบิาล 

4. นายชนิภทัร วสิทุธแิพทย ์ กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 

5. ดร.รชันีพร พคุยาภรณ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 

6. นางสาวสวุภา เจรญิยิง่ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
7. นางสาวรตันา พรรณนิภา กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / ประธาน

บรหิารความเสีย่ง (CRO) 
8. นายอ าพน อน้เอีย่ม กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานบรหิารปฏบิตักิาร (COO) 
9. นางสาวสมพร อ าไพสทุธพิงษ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิและนกัลงทนุสมัพนัธ ์

(CFO) 
กรรมการบรษิทัมจี านวนทัง้หมด 9 ทา่น ไดเ้ขา้รว่มประชมุในครัง้นี้ ครบ 9 ทา่น คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 100 ต่อจากนัน้ 

พธิกีรไดแ้นะน าคณะผูบ้รหิาร และทีป่รกึษากฎหมาย ซึง่ใหเ้กยีรตเิขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ตามล าดบั ดงันี้ 

คณะผู้บริหาร 
นางอมัราภรณ์ ไวยาวจัมยั  ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายบญัช ี

ท่ีปรึกษากฎหมาย 
นางสาวอารยีา อนนัตว์รรกัษ์ 
นางสาวสกุญัญา สงิหเ์มธากลุ 

พธิกีร แจ้งต่อทีป่ระชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสยีงการประชุมผูถ้อืหุน้  จงึขอเรยีนเชญิอาสาสมคัร 
เพือ่เป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ จ านวน 2 ทา่น ในการเขา้รว่มเป็นผูส้งัเกตการณ์ และการตรวจนบัคะแนนทีจุ่ดนบัคะแนน ซึง่มผีูถ้อืหุน้ 
อาสาสมคัรเป็นตวัแทนเขา้รว่มเป็นผูส้งัเกตการณ์ และการตรวจนบัคะแนนทีจุ่ดนบัคะแนน ดงันี้ 

1. นางสาวปุญญศิา ผวิแดง ตวัแทนผูถ้อืหุน้ ทีเ่ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
2. นางลกัขณา สขุประดบั ตวัแทนผูถ้อืหุน้ ทีเ่ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

จากนัน้ พธิกีรไดแ้จง้ทีป่ระชมุใหร้บัทราบรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนและนบัเสยีงลงคะแนน ซึง่บรษิทัไดน้ าเสนอใน
รปูแบบวดีทีศัน์ โดยสรปุเป็นสาระส าคญั ดงันี้ 

จ านวนหุน้ 1 หุน้นับเป็น 1 เสยีง ในกรณีทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉันทะ
ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ  การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเรว็ เจา้หน้าทีจ่ะเกบ็บตัรลงคะแนน
เฉพาะผูท้ี ่“ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” โดยขอใหชู้บตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จ้าหน้าทีเ่กบ็ เพื่อน าไปนับ
คะแนนโดยจะน าคะแนนเสยีงที ่“ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” นัน้ หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุมหรอืหกั
ออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง (แลว้แต่กรณี) และถอืว่าคะแนนทีเ่หลอืเป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ย
ในวาระนัน้ ๆ สว่นบตัรลงคะแนน “เหน็ดว้ย” จะเกบ็ทัง้หมดภายหลงัปิดการประชมุ ดงันัน้ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นจะตอ้ง 
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ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนใหช้ดัเจนและสง่ใหเ้จา้หน้าทีเ่พือ่น าไปนับคะแนน ทัง้ที ่ “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ทัง้นี้ 
การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ถอืว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

1. บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครือ่งหมายเกนิกว่าหนึ่งช่อง  
2. บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3. บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไมม่ลีายมอืชือ่ก ากบั  
4. บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกว่าเสยีงทีม่อียู่ 
  
บรษิทัใชร้ะบบบารโ์คด้ในการนบัคะแนนเสยีง เมือ่รวมคะแนนครบถว้นแลว้ จะมกีารแสดงผลคะแนนเสยีงทัง้หมดของ

วาระนัน้ ๆ ทีห่น้าจอของหอ้งประชมุ และจะแจง้สรปุมตขิองวาระนัน้เป็นล าดบัต่อไป 

อยา่งไรกต็ามหากในบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกต ิประธานฯ อาจจะขอใหท้ีป่ระชุมด าเนินการ
พจิารณาในวาระถดัไปกอ่น เพือ่ใหก้ารประชุมด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจา้หน้าทีไ่ดต้รวจนับคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
ประธานฯ จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบผลการนับคะแนนในวาระนัน้เป็นล าดบัต่อไป จ านวนผูถ้อืหุน้และคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ
อาจไมเ่ทา่กนั เนื่องดว้ยอาจมผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบางทา่นออกจากทีป่ระชมุหรอืเขา้มาเพิม่เตมิ 

ในการซกัถาม ขอความกรณุาทา่นผูถ้อืหุน้ซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุม หรอืหากมปีระเดน็ หรอื
ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ โปรดเสนอแนะภายหลงัการประชมุครบถว้นตามวาระแลว้ และกรุณาแจง้ชื่อ นามสกุล พรอ้มทัง้ระบุว่าเป็นผู้
ถอืหุน้มาดว้ยตนเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ทัง้นี้เพือ่ความถกูตอ้งในการบนัทกึการประชมุ 

จากนัน้ พธิกีรไดร้ายงานว่าบรษิทัมผีูถ้อืหุน้ทัง้สิน้ 4,729 ราย จ านวนหุน้ทัง้สิน้ 300,000,000 หุน้ เป็นผูเ้ขา้ร่วมการ
ประชุมทีม่าด้วยตนเอง จ านวน 13 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ทัง้หมด 3,480,215 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมโดยการ
มอบฉันทะทัง้หมด จ านวน 704 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 260,224,862 หุน้ รวมจ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ขา้
ร่วมทัง้หมด 717 ราย คดิเป็นจ านวนหุน้ทัง้หมด 263,705,077 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 87.9017 ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทั 

พธิกีร ไดเ้รยีนเชญิ ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ซึง่ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุ (‚ประธานฯ‛) กล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้และ
เปิดการประชมุ 

ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรบั และขอบคุณผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะ ที่ใหเ้กยีรตสิละเวลา
มารว่มในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบรษิทั 

ต่อจากนัน้ ประธานฯ ไดก้ล่าวเริม่ด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2563 
ซึง่ไดน้ าสง่รายละเอยีดใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ (เอกสารแนบ 1) ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้
เหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุ 

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่มผีูถ้อืหุน้ไดส้อบถาม คอื 
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เอกสารแนบ 1 

 นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถาม 
 

1. ในรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ไดร้ายงานถงึการเขา้ซื้อบรษิทั ทเีจเอน็ อนิชวัรร์นัส ์โบรก
เกอร ์จ ากดั ซึง่ไดผ้า่นมา 1 ปีแลว้ มกีารพฒันาอยา่งไรบา้ง  

2. Digital Platform ทีก่ าลงัท ามกีารพฒันาสามารถตอบรบัประกนัโควดิอย่างไร มกีารเตรยีมพรอ้มรบัโครงการใหม่
อย่างไร ซึ่งทีผ่่านมามผีูส้นใจท าประกนัโควดิของ TQM เป็นจ านวนมากท าใหต้้องปิดการขาย ปัจจุบนัมคีวาม
พรอ้มในการขายประกนัโควดิหรอืไม ่ขอบคณุครบั 
 

ดร.นภสันันท ์พรรณนิภา กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมในวนันี้ 
ไดช้ีแ้จงว่า  

1. บรษิทั ทเีจเอน็ อนิชวัร์รนัส ์โบรกเกอร ์จ ากดั ในปีแรกไดเ้ริม่ในเรื่องของการท า Platform เนื่องจากระบบตอ้งมี
การปรบัใช ้(Apply) จากภาคอุตสาหกรรมมาเป็นรายย่อย บางส่วนต้องมกีารปรบัปรุง นอกเหนือจากเรื่องของ
ระบบแลว้ ยงัมเีรือ่งของการเขา้พบตวัแทนเพือ่สอนการใชร้ะบบ และกอ่นทีจ่ะเกดิโควดิในรอบนี้ เมือ่ช่วงตน้เดอืน
ทีผ่่านมา TJN เริม่ลงตลาดได้เต็มที ่ตอนนี้มตีวัแทนประมาณ 100 คน โดยทางทมีผูบ้รหิารของ TJN ได้พา
ตวัแทนเขา้มาเรยีนรูใ้นการใชร้ะบบ เป้าหมายของ TJN คอ่นขา้งชดั คอืระบบทีท่ าอยูจ่ะเอาไปใหต้วัแทนรายย่อย
ไดใ้ช ้นี่คอืความมุง่มัน่ของ TQM ทีอ่ยากใหบ้รษิทัรายย่อยเตบิโตไปดว้ยกนั อาจจะมอีุปสรรคบา้ง เนื่องจากตอ้ง
พบปะตวัแทนในการสอนการใชเ้ครื่องมอื การลงพืน้ทีใ่นการใชร้ะบบ ก่อนโควดิรอบนี้มกีารคุยกบัตวัแทนในการ
ใชเ้ครื่องมอืจบไปแลว้ มกีารใหร้ายย่อยใชเ้ครื่องมอื ซึง่เหน็ว่าคงด าเนินไปไดด้ว้ยด ีไม่ตดิขดัอะไร แต่การขยาย
ชอ่งทางตวัแทนใหม ่ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งภยัตอ้งพกัการขยายตวัแทนไวก้อ่น  

2. การขายในช่วงโควดิในรอบทีผ่่านมา โควดิเป็นโรคทีอุ่บตัใิหม่ บรษิทัประกนัภยัมน้ีอยทีร่บัประกนั รอบนี้บรษิทั
รบัมอืไดด้ ีทัง้ในเรือ่งระบบและระบบการช าระเงนิ (Payment) ตอนนี้ TQM ยงัเป็นโบรกเกอรท์ีม่บีรษิทัประกนัภยั
เขามารบัประกนัโควดิมากทีสุ่ด ไม่ไดจ้ ากดัแค่เจา้เดยีวเหมอืนช่วงแรกทีท่ า รวมถงึผลติภณัฑท์ีม่คีวามคุม้ครอง
หลากหลาย ซึง่สามารถรองรบัประชาชนทีจ่ะซือ้ประกนัภยัโควดิในรอบนี้ได ้ขอบคณุคะ่ 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามเพิม่เตมิอกี พธิกีรจงึด าเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ด้วย  263,412,777  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.8892 
ไม่เหน็ด้วย   -        -  
งดออกเสียง        292,300  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0.1108 
บตัรเสีย   -        -  

มติท่ีประชุม รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่29 เมษายน 2563 ตามทีป่ระธานฯ 
เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 
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วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการเพ่ิม จ านวน 1 ท่าน 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่า เพือ่รองรบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัทีม่คีวามเจรญิเตบิโตกา้วหน้า จงึตอ้งมบีุคลากร
ทีม่คีวามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพิม่มากขึ้น คณะกรรมการบรษิัทจงึเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ นายธนา เธยีรอจัฉรยิะ เป็นกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ จากเดมิมจี านวน 9 
ท่าน รวมเป็นกรรมการทัง้สิ้น 10 ท่าน ซึ่งนายธนาท่านด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ เพราะฉะนัน้ บรษิทัจงึมกีรรมการอสิระ
ทัง้สิน้ 5 ท่าน จากเดมิทีม่อียู่ 4 ท่าน ซึง่ นายธนา เธยีรอจัฉรยิะ มคีุณสมบตัคิรบถว้น มคีวามรู ้ประสบการณ์การท างานทีด่ ี
และมภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน์กวา้งไกล รวมทัง้มคีณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทีศันคตทิีด่ตี่อองคก์ร สามารถอุทศิเวลาใหไ้ดอ้ย่าง
เพยีงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้
พจิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบแล้ว โดยประวตัขิองนายธนา เธยีรอจัฉรยิะ ปรากฏตามหนังสอืบอกกล่าวเชญิประชุมแล้ว  
ดว้ยเหตุนี้ บรษิทัจะมโีครงสรา้งการจดัการใหม ่โดยรายละเอยีดดงันี้ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั และ คณะกรรมการชดุยอ่ยจ านวน 5 คณะ ไดแ้ก ่ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
3. คณะกรรมการบรหิาร 
4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 
5. คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 

ทัง้นี้ ส าหรบัการแต่งตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ ทัง้ 5 คณะ จะเป็นอ านาจของคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ะ
ด าเนินการแต่งตัง้โดยพจิารณาตามคณุสมบตัแิละความเหมาะสมต่อไป 

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่มผีูถ้อืหุน้ไดส้อบถาม 
ดงันี้ 
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นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า การที่เชิญคุณธนา เข้ามาซึ่งท่านมีความรู้
ความสามารถดา้นการตลาดและดา้น Start up บรษิทัมแีผนทีจ่ะใหท้่านเขา้มาช่วยในดา้นการตลาดหรอืดา้นดจิทิลัหรอืดา้นอื่น 
ๆ อย่างไรบา้ง คดิว่าท่านมาแลว้ท าใหบ้รษิทัมผีลติภณัฑเ์พิม่เตมิ ตอบรบัสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างไรบา้ง เนื่องจาก
ท่านลาออกจากต าแหน่งใน SCB มาทีบ่รษิทั บรษิทัต้องมอีะไรด ีไม่ทราบว่าบรษิทัมแีผนรองรบัคนทีม่คีวามสามารถแบบนี้
อยา่งไร 

นางสาวสุวภา เจรญิยิง่ กรรมการอสิระ ได้ชี้แจงว่า คุณธนา ท่านเขา้มาเป็นกรรมการ ไม่ได้มาเป็นพนักงานของ
บรษิทั โดยในการท างานของกรรมการร่วมกบัผูบ้รหิาร และท่านประธานที ่TQM ไดใ้หแ้นวทางและขอ้คดิ สิง่ทีคุ่ณธนา เขา้มา
เสรมิเป็นเรือ่งแผนดา้นการตลาด ซึง่ในดา้นธุรกจิประกนั บรษิทัยงัมแีผนการตลาดน้อยมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสถาบนัการเงนิ
อื่น หากท่านเขา้มาร่วมงานเต็มตวัเมื่อใด คงไดเ้หน็ผลติภณัฑใ์หม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ของ TQM ต่อไป บรษิทัโชคดทีีคุ่ณธนาไดเ้ขา้
มาร่วมงานด้วย ในเรื่องของการลาออกจาก SCB ของคุณธนา เรยีนชี้แจง้ว่าตอนนี้ท่านยงัคงเป็นทีป่รกึษาของ SCB อยู่ค่ะ 
ขอบคณุคะ่ 

ดร.อญัชลินิ พรรณนิภา ประธานกรรมการ ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า ทกุวนันี้โลกธุรกจิเปลีย่นไป ในสมยัทีผ่มเป็นเดก็ คุณ
พ่อหรอืคุณปู่ ขายประกนัแบบเชงิรุก แต่ปัจจุบนัไม่ได้ใชก้ารขายน า บรษิทัใชก้ารตลาดและเทคโนโลยนี า ซึ่งจะเหน็ว่า TQM 
เป็นโบรกเกอร์ทีม่ผีลติภณัฑ์ใหม่ๆ ออกมาตลอดเวลา วนันี้เองบรษิทัคดิแตกต่าง บรษิทัใช้คนนอกวงการประกนัเพราะว่าคน
นอกวงการมกัจะมคีวามคดิทีแ่ตกต่างออกไป จะคดิแบบมคี าว่า ‘Why’ อยู่ตลอดเวลา เช่น ท าไมไม่ขายผลติภณัฑน์ี้ ท าไมไม่
ขายช่องทางนี้ สิง่ส าคญัโดยส่วนตวักบัคุณธนา รูจ้กักนัมานานมาก ท่านเองให้ค าปรกึษาอยู่ตลอดเวลา วนันี้การตลาดของ 
TQM ตอ้งเขม้แขง็ จงึไดเ้ชญิคณุธนา เขา้มาเป็นกรรมการ จากนี้ไปจะเหน็อะไรดีๆ  อกีเยอะมากในปีหน้า 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามเพิม่เตมิอกี พธิกีรจงึด าเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี้ 

เหน็ด้วย  258,498,519  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.0256  
ไม่เหน็ด้วย                   5,206,558  เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.9744 
งดออกเสียง  -         - 
บตัรเสีย   -         -  

มติท่ีประชุม อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการเพิม่ 1 ท่าน คอื นายธนา เธยีรอจัฉรยิะ เป็นกรรมการอสิระ ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

หลงัจากทีม่มีตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการเพิม่ 1 ท่าน คอื นายธนา เธยีรอจัฉรยิะ เป็นกรรมการอสิระ ประธานฯ จงึได้
เชญิ นายธนา เธยีรอจัฉรยิะ เขา้มายงัหอ้งประชมุและไดเ้ชญินายธนา เธยีรอจัฉรยิะ แนะน าตวัให้กบัผูใ้หก้บัผูถ้อืหุน้ไดรู้จ้กั 

 
นายธนา เธยีรอจัฉรยิะ กล่าวแนะน าตวั 
สวสัดคีรบัทา่นผูถ้อืหุน้ทกุทา่น เป็นเกยีรตทิีไ่ดร้่วมงานกบับรษิทัทีต่ื่นเตน้ทีสุ่ดในประเทศไทยตอนนี้ หวงัว่าจะไดท้ า

ประโยชน์ใหบ้รษิทันี้รุง่เรอืงยิง่ขึน้ ใหส้มกบัทีผู่ถ้อืหุน้ไดใ้หค้วามไวว้างใจ ขอขอบพระคณุทกุทา่นครบั 
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วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิในปัจจุบนัของบรษิทัมคีวามคล่องตวั และมคีวามเหมาะสมใน
การด าเนินธุรกจิในอนาคต จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามญัครัง้ที่  1/2563 พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัท 
จ านวน 3 ขอ้ โดยขอ้บงัคบัของบรษิทัยงัคงเป็น 54 ขอ้เช่นเดมิ ทัง้นี้ เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิในขอ้ 36 ขอ้ 47 และขอ้ 49 โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 36 เดิม ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 36 ท่ีเสนอใหม่ 
‚ขอ้ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ให้
ถอืว่าหุน้หนึ่ง (1) หุน้มเีสยีงหนึ่ง 1 เสยีง และผูถ้อืหุน้คน
ใดมสี่วนได้เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ไม่มี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสยีง
เลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้  

(ก) ในกรณีปกต ิให้ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง (1) เป็นเสยีงชีข้าด  

(ข) ในการก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ให้ถือ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 /3) ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

(ค) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้ือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(1) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิัททัง้หมดหรอื
บางสว่นทีส่ าคญัใหแ้กบุ่คคลอืน่ 

(2) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอื
บรษิทัมหาชนอืน่มาเป็นของบรษิทั 

(3) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่า
กจิการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั 
การมอบหมายใหบุ้คคลอืน่ใดเขา้จดัการธุรกจิของ
บรษิทั หรอืการควบรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่การแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(5) การเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
(6) การเลกิบรษิทั  
(7) การออกหุน้กูเ้พือ่เสนอขายต่อประชาชน 

‚ขอ้ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ให้
ถอืว่าหุน้หนึ่ง (1) หุน้มเีสยีงหนึ่ง 1 เสยีง และผูถ้อืหุน้คน
ใดมสี่วนได้เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ไม่มี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสยีง
เลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้  

(ก) ในกรณีปกต ิให้ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง (1) เป็นเสยีงชีข้าด 

(ข) ในการก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ให้ถือ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 /3) ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

(ค) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้ือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(1) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิัททัง้หมดหรอื
บางสว่นทีส่ าคญัใหแ้กบุ่คคลอืน่ 

(2) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอื
บรษิทัมหาชนอืน่มาเป็นของบรษิทั 

(3) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่า
กจิการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั 
การมอบหมายใหบุ้คคลอืน่ใดเขา้จดัการธุรกจิของ
บรษิทั หรอืการควบรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่การแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(5) การเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
(6) การเลกิบรษิทั  
(7) การออกหุน้กูเ้พือ่เสนอขายต่อประชาชน 
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ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 36 เดิม ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 36 ท่ีเสนอใหม่ 
(8) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอืน่‛ (8) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอืน่‛ 

‚ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 36 วรรคหนึ่ง การท ารายการใดของ
บริษัทไม่ เกินขนาดรายการตามที่พระราชบัญญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 และประกาศ
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เกีย่วกบัการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ก าหนดใหค้ณะกรรมการสามารถ
ด าเนินการได้โดยให้เ ป็นไปตามอ านาจอนุมัติและ
ด าเนินการของกลุ่มบรษิทั (Delegation of Authority)‛ 

 
ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 47 เดิม ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 47 ท่ีเสนอใหม่ 

“ขอ้ 47. บรษิทัจะเพิม่ทนุจากจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ลว้ก็
ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นดังกล่าวจะ
กระท าไดเ้มือ่ 

(ก) หุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รบัช าระค่าหุ้น
ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่หมด 
หุน้ทีเ่หลอืต้องเป็นหุน้ทีอ่อกเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลง
สภาพ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

(ข) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และ 

 
 
 

(ค) น ามตนิัน้ไปจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีน
ต่อนายทะเบยีนภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 

 
หุน้ทีอ่อกตามขอ้ 47. จะเสนอขายทัง้หมดหรอืบางส่วนก็
ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุน้ตามส่วนจ านวนทีผู่ถ้ือ
หุน้แต่ละคนมอียู่แล้วก่อน หรอืจะเสนอขายต่อประชาชน
หรอืบุคคลอื่นไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนกไ็ด้ ทัง้นี้ตาม
มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้” 

‚ขอ้ 47. บรษิทัจะเพิม่ทนุจากจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ลว้ก็
ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นดังกล่าวจะ
กระท าไดเ้มือ่ 

(ก) หุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รบัช าระค่าหุ้น
ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่หมด 
หุน้ทีเ่หลอืตอ้งเป็น หุน้ทีอ่อกเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลง
สภาพ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

(ข) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสี ่(3 ใน 4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ภายหลงัจากไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
บรษิทั ตามทีก่ าหนดในอ านาจอนุมตัแิละด าเนินการ
ของกลุ่มบรษิทั (Delegation of Authority) และ 

(ค) น ามตนิัน้ไปจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบียน
ต่อนายทะเบยีนภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 

 
หุน้ทีอ่อกตามขอ้ 47. จะเสนอขายทัง้หมดหรอืบางส่วนก็
ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุน้ตามส่วนจ านวนทีผู่ถ้ือ
หุน้แต่ละคนมอียู่แล้วก่อน หรอืจะเสนอขายต่อประชาชน
หรอืบุคคลอื่นไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนกไ็ด้ ทัง้นี้ตาม
มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้” 

 
ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 49 เดิม ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 49 ท่ีเสนอใหม่ 

ข้อ 49.  กรณีดังต่อไปนี้  บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม 
(แลว้แต่กรณี) ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการ
ของบรษิทั 

(ก) การแต่งตัง้หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและ
ผูบ้รหิารในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มอยา่งน้อยตาม

ขอ้ 49. หากมไิดม้กีารก าหนดในขอ้บงัคบัไว้เป็นอย่างอื่น 
กรณีดงัต่อไปนี้บรษิทัย่อยหรอืบรษิัทร่วม (แล้วแต่กรณี) 
ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั 

(ก) การแต่งตัง้หรอืเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อย
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ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 49 เดิม ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 49 ท่ีเสนอใหม่ 
สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย หรือ
บรษิทัรว่มดงักล่าว  
เวน้แต่ขอ้บงัคบัขอ้นี้ หรอืคณะกรรมการของบรษิทั 
จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการและ
ผูบ้รหิารทีบ่รษิทัแต่งตัง้หรอืเสนอชื่อมดีุลยพนิิจใน
การพจิารณาออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อย  และ/หรือ บริษัทร่วมในเรื่องที่
เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการทัว่ไปและด าเนินธุรกจิ
ตามปกติของบรษิัทย่อย และ/หรอื บริษัทร่วมได้
ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะ
เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ
บรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่ม (แลว้แต่กรณี)  
ทัง้นี้  กรรมการและผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่
ได้รบัการแต่งตัง้หรือเสนอชื่อ ต้องเป็นบุคคลที่มี
รายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย์ (White List) 
และมีคุณสมบัติ  บทบาท หน้าที่  และความ
รบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ว่าด้วยการก าหนดลกัษณะขาดความ
น่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

(ข) การเพิม่ทุนโดยการออกหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัย่อย
และการจดัสรรหุน้ รวมทัง้การลดทุนจด ทะเบยีน 
และ/หรอื ทนุช าระแลว้ของบรษิทัยอ่ย ซึง่ไม่เป็นไป
ตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการ
ด าเนินการอืน่ใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนการใชส้ทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนทัง้ทางตรง      และทางออ้ม
ของบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่า
ในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของบริษัทย่อยหรือของทุน
ช าระแลว้ของบรษิทัยอ่ย (แลว้แต่กรณี) นัน้ เวน้แต่
เป็นกรณีทีอ่ยูใ่นแผนธุรกจิหรอืงบประมาณประจ าปี
ข อ ง บ ริ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ ง ไ ด้ ร ั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

(ค) การพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี และ
เงนิปันผลระหว่างกาล (หากม)ี ของบรษิทัยอ่ย 

(ง)  การแก้ไขข้อบังคบัของบรษิัทย่อย (เว้นแต่การ
แกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องทีม่นีัยส าคญัตามขอ้ 50 (จ)

ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย 
หรอืบรษิทัรว่มดงักล่าว  
เวน้แต่ขอ้บงัคบัขอ้นี้ หรอืคณะกรรมการของบรษิัท 
จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการและ
ผูบ้รหิารทีบ่รษิทัแต่งตัง้หรอืเสนอชื่อมดีุลยพนิิจใน
การพจิารณาออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อย  และ/หรือ บริษัทร่วมในเรื่องที่
เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการทัว่ไปและด าเนินธุรกจิ
ตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรอื บรษิัทร่วมได้
ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะ
เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ
บรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่ม (แลว้แต่กรณี)  
ทัง้นี้  กรรมการและผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่
ได้รบัการแต่งตัง้หรอืเสนอชื่อ ต้องเป็นบุคคลที่มี
รายชื่ออยู่ ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิัททีอ่อกหลกัทรพัย์ (White List) 
และมีคุณสมบัติ  บทบาท หน้าที่  และความ
รบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ว่าด้วยการก าหนดลกัษณะขาดความ
น่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

(ข) การเพิม่ทุนโดยการออกหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัย่อย
และการจดัสรรหุน้ รวมทัง้การลดทุนจด ทะเบยีน 
และ/หรอื ทนุช าระแลว้ของบรษิทัย่อย ซึง่ไม่เป็นไป
ตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการ
ด าเนินการอืน่ใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนการใชส้ทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนทัง้ทางตรง และทางออ้มของ
บรษิัทในทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นของบรษิัทย่อยไม่ว่าใน
ทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของบริษัทย่อยหรือของทุน
ช าระแลว้ของบรษิทัยอ่ย (แลว้แต่กรณี) นัน้ เวน้แต่
เป็นกรณีทีอ่ยูใ่นแผนธุรกจิหรอืงบประมาณประจ าปี
ข อ ง บ ริ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ ง ไ ด้ ร ั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

(ค) การพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี และ
เงนิปันผลระหว่างกาล (หากม)ี ของบรษิทัยอ่ย 

(ง)  การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อย (เว้นแต่การ
แกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องทีม่นีัยส าคญัตามขอ้ 50 (จ)
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ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 49 เดิม ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 49 ท่ีเสนอใหม่ 
ซึ่งต้องได้รบัการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บรษิทั) 

(จ) การพจิารณาอนุมตัิงบประมาณประจ าปีรวมของ
บรษิทั และกลุ่มบรษิทัย่อยของบรษิทัทัง้หมด เว้น
แต่ เ ป็ นกรณีที่ ไ ด้ ก า หนดไว้ ใ นคู่ มือ อ า น า จ
ด าเนินการ (Delegation of Authority) ของบรษิทั 

(ฉ) การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อย เฉพาะกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ ในสังกัดส านัก
งานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ 
(Full Member) ในเครอืขา่ยเดยีวกนักบัผูส้อบบญัชี
ของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อย
จะต้องสังกัดส านักงานสอบบัญชีในเครือข่าย
เดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
รายการตัง้แต่ขอ้ (ซ) ถงึ (ญ) นี้เป็นรายการที่ถอืว่า
มสีาระส าคญั และหากเขา้ท ารายการจะมผีลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผล
ด าเนินการของบริษัทย่อย ดังนัน้ก่อนที่จะมีการ
ประชมุคณะกรรมการของบรษิทัยอ่ย และกรรมการ
ซึ่งบรษิัทแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในบรษิทัย่อยจะ
ออกเสยีงในเรื่องดงัต่อไปนี้ กรรมการรายดงักล่าว
จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการของ
บริษัทเกี่ยวกบัเรื่องดังกล่าวเสียก่อน  ทัง้นี้  ต้อง
เป็นกรณีที ่เมื่อค านวณขนาดรายการทีบ่รษิทัย่อย
จะเข้าท ารายการเปรยีบเทียบลักษณะ และ/หรือ  
ขนาดของบริษัท (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณ
ขนาดของรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(แล้วแต่กรณี) มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ใน
เ กณฑ์ ต้ อ ง ไ ด้ ร ับ ก า รพิ จ า รณา อ นุ มัติ จ า ก
คณะกรรมการบรษิทั ซึง่มรีายการดงัต่อไปนี้คอื  

(ช) กรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ     
รายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพยีง กรณีดงัต่อไปนี้  
(1) การโอนหรอืสละสทิธิประโยชน์ รวมตลอดถึง

การสละสิทธิ เ รียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความ

ซึ่งต้องได้รบัการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บรษิทั) 

(จ) การพจิารณาอนุมตัิงบประมาณประจ าปีรวมของ
บรษิทั และกลุ่มบรษิทัย่อยของบรษิทัทัง้หมด เว้น
แต่ เ ป็ นก รณีที่ ไ ด้ ก า หนดไว้ ใ นคู่ มือ อ า น า จ
ด าเนินการ (Delegation of Authority) ของบรษิทั 

(ฉ) การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อย เฉพาะกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ ในสังกัดส านัก
งานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ 
(Full Member) ในเครอืขา่ยเดยีวกนักบัผูส้อบบญัชี
ของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อย
จะต้องสังกัดส านักงานสอบบัญชีในเครือข่าย
เดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
รายการตัง้แต่ขอ้ (ซ) ถงึ (ญ) นี้เป็นรายการทีถ่อืว่า
มสีาระส าคญั และหากเขา้ท ารายการจะมผีลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผล
ด าเนินการของบริษัทย่อย ดังนัน้ก่อนที่จะมีการ
ประชมุคณะกรรมการของบรษิทัยอ่ย และกรรมการ
ซึ่งบรษิัทแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งในบรษิทัย่อยจะ
ออกเสยีงในเรื่องดงัต่อไปนี้ กรรมการรายดงักล่าว
จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการของ
บริษัทเกี่ยวกบัเรื่องดังกล่าวเสียก่อน  ทัง้นี้  ต้อง
เป็นกรณีที ่เมื่อค านวณขนาดรายการทีบ่รษิทัย่อย
จะเข้าท ารายการเปรียบเทยีบลกัษณะ และ/หรือ  
ขนาดของบรษิัท (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณ
ขนาดของรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(แล้วแต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แล้วอยู่ใน
เ กณฑ์ ต้ อ ง ไ ด้ ร ับ ก า รพิ จ า รณา อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการบรษิทั ซึง่มรีายการดงัต่อไปนี้คอื  

(ช) กรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ 
รายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพยีง กรณีดงัต่อไปนี้  
(1) การโอนหรอืสละสทิธิประโยชน์ รวมตลอดถึง

การสละสิทธิเ รียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความ
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ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 49 เดิม ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 49 ท่ีเสนอใหม่ 
เสยีหายแกบ่รษิทัยอ่ย 

(2) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัย่อยทัง้หมด
หรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้กบุ่คคลอืน่  

(3) การซื้อหรอืการรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมา
เป็นของบรษิทัยอ่ย 

(4) การเขา้ท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการ
ให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมด หรือ
บางสว่นทีส่ าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้
จดัการธุรกจิของบรษิทัยอ่ย หรอืการรวมกจิการ
ของบรษิัทย่อยกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(5) การเชา่ หรอืใหเ้ช่าซื้อกจิการหรอืทรพัยส์นิของ
บรษิทัยอ่ยทัง้หมดหรอืสว่นทีม่สีาระส าคญั 

(ซ) การกูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การใหส้นิเชื่อ การค ้า
ประกนั การท านิติกรรมผูกพนับริษัทย่อยให้ต้อง
รบัภาระทางการเพิม่ขึน้ หรอืการใหค้วามช่วยเหลอื
ด้านการเงินในลักษณะอื่นใดให้แก่บุคคลอื่นใน
จ านวนทมีี่นัยส าคญัและมใิช่ธุรกจิปกติของบรษิัท
ย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและ
บรษิทัยอ่ย หรอืระหว่างบรษิทัย่อยภายในกลุ่มของ
บรษิทั 

(ฌ) การเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย 
(ญ) รายการอื่นใดทีไ่ม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทั

ย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท
ยอ่ยอยา่งมนียัส าคญั 

เสยีหายแกบ่รษิทัยอ่ย 
(2) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัย่อยทัง้หมด

หรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้กบุ่คคลอืน่  
(3) การซื้อหรอืการรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมา

เป็นของบรษิทัยอ่ย 
(4) การเขา้ท า แก้ไข กรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการ

ให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมด หรือ
บางสว่นทีส่ าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้
จดัการธุรกจิของบรษิทัยอ่ย หรอืการรวมกจิการ
ของบรษิทัย่อยกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(5) การเชา่ หรอืใหเ้ช่าซื้อกจิการหรอืทรพัยส์ินของ
บรษิทัยอ่ยทัง้หมดหรอืสว่นทีม่สีาระส าคญั 

(ซ) การกูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การใหส้นิเชื่อ การค ้า
ประกนั การท านิติกรรมผูกพนับรษิัทย่อยให้ต้อง
รบัภาระทางการเพิม่ขึน้ หรอืการใหค้วามช่วยเหลอื
ด้านการเงินในลักษณะอื่นใดให้แก่บุคคลอื่นใน
จ านวนทมีีน่ัยส าคญัและมใิช่ธุรกจิปกติของบรษิัท
ย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและ
บรษิทัยอ่ย หรอืระหว่างบรษิทัย่อยภายในกลุ่มของ
บรษิทั 

(ฌ) การเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย 
(ญ) รายการอื่นใดทีไ่ม่ใช่รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทั

ย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท
ยอ่ยอยา่งมนียัส าคญั 

  
พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็  

นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้  

1. ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 การท ารายการใดของบรษิทัไมเ่กนิขนาดรายการตามทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เกีย่วกบัการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่
ทรพัยส์นิ คอื ขนาดทีไ่มเ่กนิเทา่ไร และมคีวามเสีย่งอยา่งไรบา้ง มมีมุมองอยา่งไรในการเปลีย่นแปลง 

2. ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 47 จากการเพิม่ขอ้ความ ‚ภายหลงัจากได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท 
ตามทีก่ าหนดในอ านาจอนุมตัแิละด าเนินการของกลุ่มบรษิทั‛ หมายถงึ คณะกรรมการตอ้งอนุมตัอิกีครัง้หลงัจากที่
ผูถ้อืหุน้อนุมตัแิลว้ใชห่รอืไม ่ท าไมตอ้งมสีว่นนี้เพิม่มา 

3. ขอ้บงัคบัของบรษิัท ข้อ 49 จากการเพิม่ขอ้ความ ‚หากมไิด้มกีารก าหนดในขอ้บงัคบัไว้เป็นอย่างอื่น‛ มขีอ้ดี
ขอ้เสยีอยา่งไรบา้งจากการเพิม่ขอ้ความดงักล่าว 
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นายชนิภทัร วสิทุธแิพทย ์กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ สายกฎหมาย ไดช้ีแ้จงดงันี้ 

1. การแกไ้ข/เพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36  
เนื่องจากขอ้บงัคบัของบรษิทัจะก าหนดไวเ้กนิกว่าทีก่ฎหมายอนุญาตไม่ได ้ดงันัน้ ส่วนทีเ่พิม่ขึน้เพื่อเป็น

การย ้าใหช้ดัเจนว่า การด าเนินการใด ๆ ของบรษิทัต้องเป็นไปตามกฎหมาย แต่ทัง้นี้ กฎหมายต่าง ๆ รวมถึง
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์มกีารเปลีย่นแปลงปรบัปรงุใหเ้ป็นปัจจุบนัอพัเดทอยูเ่สมอ TQM เขา้ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
แลว้ 2 ปี ดงันัน้การเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ครัง้นี้ แกไ้ขทเีดยีวเพื่อใหค้รอบคลุมตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่อาจจะ
มกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขใหมใ่นอนาคต จะเปลีย่นแปลงอยา่งไร บรษิทัจะใหข้อ้บงัคบัทีป่รบัปรงุใหมน่ี้เป็นตวัน า 

2. การแกไ้ข/เพิม่เตมิขอ้บงัคบัขอ้ 47 
ขอ้ (ข.) ส่วนทีเ่พิม่ขึน้มา ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตไิม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เสยีง ถอืว่าเป็นเสยีงขา้งมากพเิศษ 

ไม่ใช่ขา้งมากธรรมดา หมายความว่า การลงมตจิะไล่ล าดบั (Sequence) จากการลงมตภิายในภายใต้อ านาจ
ด าเนินการ (Delegation of Authority) คอื จาก CFO  CEO  BOD  ผูถ้อืหุน้ นี่คอืเหตุผลว่าท าไมตอ้ง
มลี าดบัขัน้ของการอนุมตั ิเพือ่เพิม่ความชดัเจน ซึง่ TQM เขา้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมา 2 ปี บรษิทัจงึ
ต้องการเปลี่ยนแปลงและอพัเดตให้เห็นว่าบรษิัทท าอะไร สามารถเริ่มด าเนินการจากภายในได้ วนันี้บรษิัท
น าเสนอผูถ้อืหุน้เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้เหน็ว่าบรษิทัก าลงัสรา้งความโปรง่ใสจากภายใน 

3. การแกไ้ข/เพิม่เตมิขอ้บงัคบัขอ้ 49 
จากการเพิม่ขอ้ความ ‚หากมไิดม้กีารก าหนดในขอ้บงัคบัไวเ้ป็นอย่างอื่น‛ หมายถงึ เรื่องทีเ่ป็นเรื่องอื่นกบั

เรือ่งเฉพาะจะมกีารก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะอยูแ่ลว้ในขอ้บงัคบัในเรือ่งนัน้ ๆ แต่ถา้เป็นเรื่องทัว่ไปทีไ่ม่ไดก้ าหนด
ไว้เป็นพิเศษหรือเป็นการเฉพาะ การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ต้องได้ ร ับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการกจ็ะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 49 นี้ ซึง่เป็นการระบุใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้  

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามเพิม่เตมิอกี พธิกีรจงึด าเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ด้วย  263,618,877  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9673  
ไม่เหน็ด้วย           86,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0327  
งดออกเสียง  -        - 
บตัรเสีย   -          -  

มติท่ีประชุม อนุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิในขอ้ 36 ขอ้ 47 และขอ้ 49 โดยขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ยงัคง
เป็น 54 ขอ้เชน่เดมิ ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่
เขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจอนุมติัและด าเนินการของกลุ่มบริษทัฯ (Delegation of Authority) 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่าเพือ่ใหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีวามคล่องตวัในการด าเนินธุรกจิและเป็นไปตามหลกัการ
ของการตรวจสอบ ถ่วงดุลอ านาจโปร่งใส สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบักบัการประกอบธุรกจิของบรษิัท 
คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิอ านาจ 
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อนุมตัแิละด าเนินการของกลุ่มบรษิทั (Delegation of Authority - DOA) ทัง้นี้ จะเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิความหมายในขอ้ 3 ของ
อ านาจอนุมตัแิละด าเนินการของกลุ่มบรษิทั และรายละเอยีดอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง โดยขอ้ความทีเ่พิม่เตมิมรีายละเอยีดดงันี้ 

ข้อ 3. ความหมายของอกัษรย่อในช่องอ านาจด าเนินการ 
ลงทนุ     หมายถงึ  การลงทนุในทรพัยส์นิทีม่รีปูรา่งและทรพัยส์นิทีไ่มม่ ี

รปูรา่ง รวมถงึการลงทนุในหุน้ในบรษิทัเอกชนใดๆ 
การรว่มทนุหรอืการลงทนุในบรษิทัอืน่ หมายถงึ  การรว่มลงทนุในบรษิทัอืน่ใดในลกัษณะของการเป็น 

กจิการรว่มคา้ (Joint Venture) 

ทัง้นี้  ในการลงทุนต่าง ๆ เช่นการเข้าซื้อกิจการนัน้ ให้รวมไปถึงกรณีการซื้อกิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เกี่ยวข้อง 
(Related Party Transaction) ดว้ย โดยใหค้ณะกรรมการสามารถใชดุ้ลพนิิจภายใตว้งเงินการลงทุนภายใตบ้งัคบัของอ านาจ
ด าเนินการ (Delegation of Authority - DOA) เชน่กนั 

อ านาจด าเนินการ เร่ือง งบประมาณ  
ขอ้ 1. งบประมาณ ระบุหมายเหตุเพิม่เตมิ คอื  

กรณีการซือ้กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้ใหญ่เกีย่วขอ้ง (Related Party Transaction) คณะกรรมการสามารถใช้
ดุลพนิจิภายใตว้งเงนิการลงทนุภายใตบ้งัคบัของอ านาจด าเนินการฉบบันี้ 

ขอ้ 3. งบก าไรและขาดทนุประจ าปีหรอืไตรมาส ระบุหมายเหตุเพิม่เตมิ คอื 
 งบก าไรและขาดทนุประจ าปี ระบุหมายเหตุเพิม่เตมิ คอื"งบการเงนิรวมประจ าปี เสนอโดย CFO และ

อนุมตัโิดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ" 
 งบก าไรและขาดทุนรายไตรมาส ระบุหมายเหตุเพิม่เติม คอื "งบการเงนิรวมรายไตรมาส เสนอโดย 

CFO และอนุมตัโิดยทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ" 
พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็  

นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ได้สอบถามว่า การเพิม่ DOA จะช่วยความคล่องตวัและช่วย
ถ่วงดุลอ านาจ ถา้เปรยีบเทยีบของเกา่กบัของใหมด่ขี ึน้อยา่งไร 

นายชนิภทัร วสิทุธแิพทย ์กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแ้จงว่า อ านาจอนุมตัติามแบบเกา่และแบบใหม่
หลงัจาก IPO แลว้ยงัคงเป็นแบบเดมิ บรษิทัเลง็เหน็โอนกาสทางธุรกจิ ซึง่จะมทีัง้ทีบ่รษิทัลงทุนเองและไปร่วมทุนกบับุคคลอื่น 
ดงันัน้ บรษิทัจงึไดเ้พิม่เงือ่นไขแต่ไมไ่ดม้กีารยกเลกิหรอืเพกิถอนหลกัเกณฑอ์ืน่ใด ยงัคงอยู่ในกรอบอ านาจเดมิเพยีงแต่เป็นการ
ใหอ้สิระกบัฝ่ายบรหิาร ตาม DOA จะมคีวามชดัเจนขึน้โดยอยู่ภายใต้กรอบอ านาจที่ใหไ้ว้เนื่องจากการลงทุนมทีัง้ลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีม่รีูปร่างและไม่มรีูปร่าง ซึ่งยงัรวมถงึการลงทุนในหุน้ดว้ย เพราะฉะนัน้จงึเป็นการเปิดกวา้งเอาไวเ้พราะในอนาคต 
TQM ยงัไมห่ยดุเพยีงแคน่ี้ 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามเพิม่เตมิอกี พธิกีรจงึด าเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี้ 

เหน็ด้วย  263,618,877  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9673  
ไม่เหน็ด้วย           86,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0327  
งดออกเสียง  -         - 
บตัรเสีย   -           -  
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มติท่ีประชุม อนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิอ านาจอนุมตัแิละด าเนินการของกลุ่มบรษิทั (Delegation of Authority) ตามทีป่ระธานฯ 
เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษทัภิบาล 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่า ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2563 มี
มตอินุมตัิแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและบรรษทัภิบาล เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัมปีระสทิธภิาพ ทนักบั
สภาวการณ์ และเกดิประโยชน์สงูสุดกบับรษิทัมากยิง่ขึน้ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดูแล
กจิการและบรรษทัภบิาล จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

เบีย้ประชุม 
 ประธานกรรมการ 30,000 บาท ต่อครัง้ 
 กรรมการ 20,000 บาท ต่อครัง้ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและบรรษทัภบิาลขา้งตน้ ไดพ้จิารณาก าหนดโดยค านึงถงึกลยุทธ์และ
เป้าหมายระยะยาวของบรษิัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตและบทบาทของความรบัผดิชอบ (Accountability and 
responsibility) รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละทา่น ทัง้นี้ อยูใ่นลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัิ
อยูใ่นอตุสาหกรรม 

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่มผีูถ้อืหุน้ไดส้อบถาม คอื 

นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า การแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและ
บรรษทัภิบาล มคีวามจ าเป็นและใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดอย่างไร โดยในการประชุมแต่ละครัง้จ านวนค่าเบี้ยประชุมประมาณ 
100,000 บาท อยากทราบเหตุผลในการแต่งตัง้ดงักล่าวจะท าใหบ้รษิทัดขีึน้อยา่งไร 

นางสาวสวุภา เจรญิยิง่ กรรมการอสิระและประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล ชีแ้จงว่า สิง่ทีส่ าคญั
คอื Sustainability ความยัง่ยนื ประกอบกบัธุรกจิที ่TQM ท าอยู่เป็นธุรกจิทีต่อ้งการความเชื่อมัน่จากลูกคา้และบรษิทัประกนั 
และสิง่ทีบ่รษิทัท าคอืแสดงและเน้นย ้าถงึการมคีณะกรรมการทีดู่แลในเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งมกีารแต่งตัง้ขึน้ในปีนี้ ขออนุณาตให้
คณะกรรมการไดท้ าหน้าทีใ่นปีนี้ สิง่ทีท่ าจากนี้ไปจะท าใหบ้รษิทัเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการอิสระและกรรมการก ากบัดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล ชี้แ จงเพิ่มเติมว่า 
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านักงานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) คอื บรษิทัจด
ทะเบยีนตอ้งจดัใหม้คีณะกรรมการธรรมมาภบิาลหรอื CG Committee เพือ่ปฏบิตัติาม (Comply) ในเรื่องของหลกัเกณฑต์่าง ๆ 
(Compliance) แผนของบรษิทัในอนาคตจะเน้นเรือ่งของ CG และ CSR มากยิง่ขึน้ 

นางสาวสมพร อ าไพสุทธพิงษ์ กรรมการ, ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ์ (CFO) และเลขานุการ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า ประเดน็หลกัของบรษิทัในเรือ่ง CG จะครอบคลุมไปถงึเรื่อง
ของ CSR และ ESG ทัว่โลกไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรอือเมริกาจะเน้นและให้ความส าคญัเกี่ยวกบัเรื่อง ESG หรือ 
Environmental, Social and Governance ทกุอยา่งตอ้งสอดคลอ้งกนั บรษิทัตอ้งการสือ่สารและอธบิายใหท้กุทา่นไดเ้ขา้ใจว่า  
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บรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมซึง่เป็นสว่นหนึ่งทีบ่รษิทัจะตอบแทนสงัคมไดเ้ชน่กนั บรษิทัเป็นหนึ่งในบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมต่อตา้น
การทุจรติคอรร์ปัชนัหรอืหลาย ๆ เรื่องทีท่ ากบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการช่วยโลกรอ้นและสิง่แวดล้อมต่างๆ 
บรษิทัค านึงถงึเรือ่งนี้ทัง้หมด เนื่องจากบรษิทัมคีณะบรหิารจัดการในเรื่องนี้แลว้ จงึจ าเป็นตอ้งมคีณะกรรมการเพื่อพจิารณาถงึ
ความเหมาะสมต่างๆ ดว้ย ขอบคณุคะ่ 

ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานกรรมการ ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า จากปรชัญาการท าธุรกจิของ TQM (คา่นิยม) ก่อนเขา้
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มอียู่ 3 ค า ตัง้แต่รุ่นคุณพ่อผม คือ ซื่อสตัย์ ยุติธรรม บรกิารเยี่ยม หลงัจากเขา้ตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย แล้วมเีพิม่มาอกี 1 ค า คอื ตอบแทนสงัคม ค าว่าธุรกจิแบบยัง่ยนื ถึงแมบ้รษิทัจะอยู่ในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ก าไรสงูสดุเป็นเป้าหมายขององคก์รธุรกจิทีต่อ้งท า แต่สิง่หนึ่งทีจ่ะตามมาคอืค าว่า ‚ยัง่ยนื‛ การทีจ่ะ
ยัง่ยนืไดจ้ะตอ้งมกีารตอบแทนและชว่ยเหลอืคนืกลบัไป TQM จงึด าเนินควบคู่ไปทัง้เรื่องของการสรา้งธุรกจิใหเ้จรญิเตบิโตและ
ความยัง่ยนื ซึง่การตอบแทนสงัคมเป็นสว่นหนึ่งส าหรบัองคก์ร  

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามเพิม่เตมิอกี พธิกีรจงึด าเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี้ 

เหน็ด้วย  263,618,877  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9673  
ไม่เหน็ด้วย   -         -  
งดออกเสียง           86,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0327 
บตัรเสีย   -                 -  

มติท่ีประชุม อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนน
เสยีงเป็นไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6  พิจารณารบัทราบการลงทุนโดยเข้าซ้ือหุ้นในบริษทั ทีโอ 2020 จ ากดั 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร.นภสันันท ์พรรณนิภา กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) เป็นผูร้ายงาน
ใหท้ีป่ระชมุทราบ  

ดร.นภสันันท์ พรรณนิภา กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) รายงานต่อทีป่ระชุมว่า ตามมตทิีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2563 ไดอ้นุมตัใิหล้งทนุโดยเขา้ซื้อหุน้ในบรษิทั ทโีอ 2020 จ ากดั 
ในราคามลูคา่ทีต่ราไว ้(Par Value) 100 บาท (หนึ่งรอ้ยบาท) ต่อหุน้ จ านวนหุน้ 49,998 หุน้ (สีห่มื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปด
หุน้) รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 4,999,800 บาท (สีล่า้นเกา้แสนเกา้หมืน่เกา้พนัแปดรอ้ยบาทถว้น) ซึง่ถอืเป็นบรษิทัย่อย และจะ
เป็นบรษิทัทีไ่ปลงทุนร่วมกบับรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในราชอาณาจกัรกมัพูชา และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
นอกจากนี้บรษิทั ทโีอ 2020 จ ากดั จะท าหน้าทีใ่หบ้รกิารสนับสนุนดา้นเทคนิค และดา้นอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งแก่บรษิทัทีจ่ะไปร่วม
ลงทนุ โดยจะมกีารน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัของบรษิทัเขา้ไปใหบ้รกิารดา้นการประกนัภยั นอกจากนี้ บรษิทั ทโีอ 2020 จ ากดั ได้
มแีผนทางด้านธุรกจิ โดยจะยื่นขออนุมตัเิป็นศูนย์กลางธุรกจิระหว่างประเทศ ( International Business Center: IBC) ต่อ
กรมสรรพากร เพือ่ใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษอีากร และยื่นขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนจาก ส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทนุ (The Board of Investment: BOI) เพือ่รบัสทิธปิระโยชน์อื่นทีไ่ม่ใช่ภาษอีากร ทัง้นี้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิ และ
สนบัสนุนการประกอบธุรกจิทางดา้นเทคนิค และงานบรกิารใด ๆ ทีส่นับสนุนธุรกจิภายในกลุ่มไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ
ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ภายใตห้ลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขทีร่ฐับาลก าหนดต่อไป 
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พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึง่มผีูถ้อืหุ้นไดส้อบถาม คอื 

นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า ตามทีบ่รษิทัก าลงัเตบิโตไปต่างประเทศในแถบเพื่อน
บา้น CLMV บรษิทัมแีผนทีจ่ะชว่ยเหลอืใหป้ระเทศในแถบ CLMV ใหม้ปีระกนัอยา่งไรบา้ง และมแีผนทีจ่ะเตมิโตอยา่งไร ตอ้งซือ้
อะไรเพิม่หรอืไม ่เพือ่ใหบ้รษิทัเตบิโตอยา่งครบวงจรมากยิง่ขึน้ 

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นการไป
ต่างประเทศครัง้แรกของบรษิทั คงมหีลายสิง่ทีบ่รษิทัจะตอ้งพฒันาและปรบัปรุง เบื้องตน้จะเขา้ไปทีป่ระเทศกมัพชูาและขา้มไป
ทีป่ระเทศลาว โดยใหท้ัง้ 2 ประเทศมกีารท างานทีส่ามารถสอดรบักนั บรษิทักม็พีนักงานทีอ่ยู่พืน้ที ่และจะมสี่งเจา้หน้าทีข่อง
บรษิทัเขา้ไปประกบคูใ่นการท างาน เนื่องจากทัง้ในประเทศกมัพชูา และประเทศลาว ถา้ใหเ้ปรยีบเทยีบกบัไทยเท่ากบัเมื่อหลาย 
10 ปีทีแ่ลว้ทีป่ระกนัภยัยงัไมเ่ป็นทีแ่พรห่ลายนกั แต่การเจรญิเตบิโตของทัง้ 2 ประเทศบางปีโตขึน้เป็นสามหลกั (3 Digits) ดว้ย
ซ ้า โตแบบเทา่ตวั (Double) โตจากพืน้ฐานเบีย้ประกนัภยัทีย่งัน้อยอยู่ เป็นโอกาสทีด่ทีีบ่รษิทัจะเขา้ไปขยายตลาด ซึง่ตอนแรก
บรษิทัจะไปขยายตลาดกบั Partner ซึง่เป็น Local Partner เป็นการขยายในพืน้ทีท่ีม่อียู่ก่อน จากนัน้จะขยายเอาเทคโนโลยทีี่
บรษิทัม ีเช่น ระบบดจิทิลัไปเพื่อใหเ้ขา้ถงึรายย่อยต่อไป ทัง้ 2 ประเทศนี้แขง็แรงแลว้และ Partner เองกม็กีารลงทุนใน CLMV 
และบรษิทัจะขยบัขยายไปในประเทศอืน่ต่อไป 

นายปราโมทย ์ลบิรตันสกุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า จากการแถลงขา่วในการลงทุนครัง้นี้  จะท า
ใหบ้รษิทัเป็น Digital Insurance Broker อนัดบั 1 ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และผลกัดนัเบี้ยประกนัภยัแตะ 50,000 
ลา้นบาท ภายใน 6 ปี คอื ปี 2569 จรงิหรอืไม ่และจะท าอยา่งไร เพราะปัจจุบนัเบีย้ประกนัของบรษิทัอยูท่ี ่15,000 ลา้นบาท 

ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานกรรมการ ไดช้ีแ้จงว่า เป็นค าถามทีน่กัวเิคราะหส์อบถามมาเยอะมาก ปีนี้เบีย้ประกนั
ของบรษิัทคงจะใกล้เคยีง 15,000 ล้านบาท เปรยีบเทยีบจากปีที่แล้วโตขึ้น 15% ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมวินาศภยัโต
ประมาณ 2-3% บรษิทัโตมากว่าภาคอุตสาหกรรมวนิาศภยั ถา้ยอ้นกลบัไปในอดตีเมื่อ 10 ปีทีผ่่านมา เฉลีย่ TQM ก่อนเขา้
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บรษิทัโตประมาณ 10%+ พอหลงัเขา้ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย การพฒันาเทคโนโลยี
ต่าง ๆ บรษิทัท าไดด้มีาก ช่องทางต่าง ๆ ทีบ่รษิทัม ีPartner ทีไ่ปร่วมลงทุนดว้ยกนักท็ าไดด้ ีท าใหปี้นี้บรษิทัโตไดถ้งึ 15% แต่
สิง่ทีท่ าใหน้ักลงทุนชอบมากกว่านัน้ คอื ก าไร ก าไรโตไปมากกว่า 40% เพราะว่าเทคโนโลยที าใหช้่วยประหยดัคน ตวัเลข
เพิม่ขึน้แต่ Back Office ซึง่เป็น Fix Cost ไมไ่ดเ้พิม่ขึน้ ท าใหก้ าไรกระโดด  

สว่นค าถามทีถ่ามว่า 50,000 ลา้นบาท จะมาไดอ้ยา่งไร จะมาจาก 2 แกน คอื แกนแรกเป็นการโตดว้ยตวัของบรษิทั
เอง คอื TQM ขายเอง การขยายช่องทาง การเพิม่ผลติภณัฑ์ (Products) การไปรวมกบั Partner ทัง้หลาย เช่น ตู้บุญเตมิ ปี
หน้ายงัจะไดเ้หน็อกีหลายเรือ่งมาก ๆ การโตดว้ยตวัเอง บรษิทัจะท า 35,000 ลา้นบาท โดยหมายความว่าเอา 15,000 ลา้นบาท 
ไปคณู 6 ครัง้ ครัง้ละ 15% ซึง่บรษิทัท าไดอ้ยูแ่ลว้ กจ็ะเทา่กบั 35,000 ลา้นบาท ซึง่เป็นไปได ้อกีทัง้ นกัวเิคราะหแ์ละสถาบนันัก
ลงทนุกม็องว่าเป็นไปได ้แกนท่ีสอง คือ การท า M&A และการขยายไปในแถบ CLMV อกี 15,000 ลา้นบาท เช่น ถา้บรษิทัเขา้
ไปท า M&A กบัตวัแทน (Broker) รายใดรายหนึ่งทีม่เีบี้ยประกนัประมาณ 3,000-5,000 ลา้นบาท เบี้ยประกนันี้กจ็ะถูกรวมเขา้
กบับรษิทั (Consolidate) และกลายเป็นยอดขายหรอืรายรบั เพราะฉะนัน้ ใน 6 ปีนี้ M&A รายเดยีวกพ็อ ทีเ่บี้ยประกนั 3,000-
5,000 ลา้นบาท ตวัเลข 15,000 ลา้นบาทกม็าแลว้ เพราะฉะนัน้ เบีย้ประกนั 50,000 ลา้นบาทภายในปี ค.ศ. 2026 เป็นตวัเลขที่
มคีวามเป็นไปได ้

นายปราโมทย ์ลบิรตันสกุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเพิม่เตมิว่า เฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV หรอื
ทัง้ในแถบอาเซยีน 
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ดร.นภสันันท ์พรรณนิภา กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ไดช้ีแ้จงว่า บรษิทัจะท า M&A ในประเทศ
ไทยดว้ย และอาจจะมกีารร่วมทุน หรอื JV (Joint Venture) เพิม่ดว้ย เพราะบรษิทัมทีัง้ 2 แบบ บางครัง้อาจจะเขา้มาท าแบบ 
Partner ในบรษิทันัน้ ๆ ซีง่มกีลุ่มลกูคา้อยูแ่ลว้ โดยบรษิทัจะเขา้มาบรหิารชอ่งทางให ้เนื่องจากงานประกนัภยัเป็นงานทีซ่บัซอ้น 
(Complicate) ตวัอยา่งปีนี้บรษิทัม ีPartner เป็นตูบุ้ญเตมิ ในปีหน้าคงจะเหน็ Partner ทีเ่พิม่ขึน้มาจากการทีบ่รษิทัท าการขยาย 
และบรษิทัม ีTJN ซึง่จะเป็นชอ่งทางส าหรบัการรวบรวมรายย่อยทีบ่รษิัทไม่สามารถเขา้ท า M&A ได ้เพราะอาจจะท าใหก้ารท า
งบการเงนิมคีวามยุ่งยาก กจ็ะใหอ้ยู่ดว้ยกนักบั TJN ดงันัน้ ในทุกช่องทางทีบ่รษิทัมอียู่ จะสามารถท าใหม้ัน่ใจได้ว่าบรษิทัจะ
สามารถท าไดต้ามทีไ่ดใ้หข้า่วไว ้

นายปราโมทย์ ลบิรตันสกุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเพิม่เตมิว่า ตามทีบ่รษิทัแจ้งว่าจะเป็น Digital 
Insurance Broker อนัดบั 1 นัน้ สถานะปัจจุบนับรษิทัฯ เป็นอนัดบัทีเ่ทา่ไร 

ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานกรรมการ ไดช้ี้แจงว่า ปัจจุบนับรษิทัเป็นอนัดบั 1 ซึง่การลงทุนดา้นเทคโนโลยจีะ
ประกอบดว้ย 2 เรื่อง คอื 1) ตอ้งท าก่อน และ 2) ตอ้งใชเ้งนิเยอะ บรษิทัได้ท ามาก่อนหน้านี้ 3 ปีแลว้ ตัง้แต่ก่อนเขา้ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ลงทุนไป 200-300 ลา้นบาท ซึง่กเ็หมอืนโควดิทีต่อนตน้ปีทุกบรษิทั อยากท าแต่กท็ าไม่ได ้เพราะ
เรือ่งระบบเทคโนโลยทีีต่อ้งท ามากอ่นหน้านี้แลว้ กเ็ลยกลายเป็น TQM เป็นบรษิทัแรกทีส่ามารถท าได ้

ดร.นภสันันท ์พรรณนิภา กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) กล่าวต่อว่าเรื่อง Work From Home พอ
เกดิ   โควดิ บรษิทัสามารถใหท้ า Work From Home ไดเ้ลย และสถานการณ์ปัจจุบนัทีเ่กดิโควดิอกีรอบในตอนนี้ บรษิทัจะ
ทดลองระบบ Work From Home ในวนัพรุ่งนี้ (25 ธนัวาคม 2563) ซึง่ทีจ่รงิตอ้งเป็น Work From Anywhere และเนื่องจาก
บรษิทักม็พีนักงานอยู่ที ่จงัหวดัสมุทรสาคร จงึใหท้ าเริม่มาตรการ Work From Home แล้ว ถา้ใหถ้ามว่าตอนนี้บรษิทัเป็น 
Digital Insurance Broker อนัดบัทีเ่ทา่ไร ถา้ตามตวัเลขบรษิทักค็อือนัดบั 1 

นายปราโมทย ์ลบิรตันสกลุ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิม่เตมิว่า ตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ ก าไรกจ็ะเพิม่
ตามยอดขายดว้ยหรอืไม ่ก าไรจากประกนัภยัรถยนต์ไดน้้อยใช่หรอืไม่ เพราะมกีารเคลมเยอะ และมปีระกนับา้นดว้ย พรอ้มทัง้
จะมกีารตัง้บรษิทัรบัเคลมดว้ย การทีบ่รษิทัตัง้บรษิทัรบัเคลมจะท าใหบ้รษิทัดขีึน้ไดอ้ยา่งไรบา้ง 

นางสาวสมพร อ าไพสทุธพิงษ์ กรรมการ, ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ์ (CFO) ชีแ้จงว่า ในเรื่อง
ของก าไรบรษิทัคงตอบไมไ่ด ้แต่ถา้ยอดขายเพิม่ขึน้ก าไรตอ้งเพิม่ขึน้แน่นอน งบของ TQM ค่อนขา้งจะดูงา่ยมากถา้ทุกท่านเป็น 
FC ของบรษิทัอยู่แลว้ รายไดข้ึน้ก าไรขึน้ ส่วนค าถามทีถ่ามว่าค่า Commission ของรถยนต์ไม่ด ีอนันี้ขอแจง้ว่า ด ีไม่แน่ใจว่า
เปรยีบเทยีบกบัธุรกจิประเภทไหน คา่ Commission ของบรษิทัหรอื Net Profit ของบรษิทั ถา้ตดิตามตลอดจะเหน็ว่า Net Profit 
ของบรษิทัจะมากกว่า 20% ตลอด ถ้าเปรยีบเทยีบธุรกจิของบรษิทักบักลุ่มธุรกจิ Manufacturing หรอื Trading อื่น ๆ ค่า 
Commission จะอยู่แค่ตวัเลขเพยีงหลกัเดยีว (one digit) หรอืถา้เป็นตวัเลขสองหลกั (2 digits) กอ็าจจะแค่หลกั 10 ตน้ ๆ แต่
ของบรษิทัจะเป็นเลขสองหลกั (2 digits) ขา้งบนแลว้ นับว่าตวัเลขของบรษิทัสวยงามอยู่แลว้ Commission ของบรษิทัและ
รายไดข้องบรษิทัด ี 

ในสว่นของการท าเคลม ทมีงานเป็นทมีงานเดมิทัง้หมด การทีจ่ะเคลมนัน้เป็นธุรกจิบรกิาร ถา้สงัเกตงบของบรษิทัจะ
มรีายไดจ้ากค่า Commission และ รายไดจ้ากค่าบรกิาร ซีง่รายไดจ้ากค่าบรกิาร บรษิทัมพีนักงาน Back Office อกีประมาณ 
2,000 คน ซึง่ได้รบันโยบายจากคณะกรรมการบรษิทัและท่าน CEO อยู่แลว้ว่าบรษิทัก าหนดจ านวนพนักงาน Back Office 
ทัง้หมดไวท้ีจ่ านวนแน่นอนแลว้ เนื่องจากบรษิทัน าระบบดจิทิลั (Digital) เขา้มาแทน เอาเทคโนโลยเีขา้มาช่วย งานทีย่อดขาย
ของบรษิทัทีเ่พิม่ขึน้ บรษิทัไมจ่ าเป็นตอ้งใชค้นเพิม่ บรษิทัใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาชว่ย คนกไ็มต่อ้งลดและยงัสามารถรบังาน 
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เพิม่เตมิไดอ้กี เพราะฉะนัน้การเขา้มาท าเคลมจะเป็นรายไดเ้ขา้ขาเดยีว ซึง่เป็นตวัเลขทีป่รากฏ หรอื Fact on Balance Sheet 
ทีแ่สดงใหเ้หน็รายไดเ้ขา้ แต่ใชค้น ๆ เดมิ ตน้ทนุเดมิ คา่ใชจ้่ายเทา่เดมิ คา่ใชจ้่ายงานหลงับา้นเหมอืนเดมิ บอกไม่ไดว้่าก าไรจะ
เป็นเทา่ไร แต่ตวัเลขจะเป็นแบบนัน้ 

ดร.นภสันันท ์พรรณนิภา กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) กล่าวเพิม่เตมิว่า ทุกครัง้ทีบ่รษิทัมกีารรับ 
Service เพิม่นัน้ สิง่ทีไ่ด ้ท าใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวกเพิม่ รวดเรว็ และสิง่ทีบ่รษิทัได ้คอื สรา้งหลงับา้นใหม้รีายได ้และบรษิทั
ประกนัภยักช็อบ เพราะว่าไม่ต้องรบัท าเอง ใหบ้รษิทัเป็น Outsource ซึ่งกเ็ป็นการท าธุรกจิแบบ Win-Win ด้วยกนัทุกฝ่าย 
พนกังาน Back Office กร็ูส้กึมัน่คง ปลอดภยั เพราะถงึเป็นพนกังานหลงับา้น เทคโนโลยมีาอย่างไร พนักงานกย็งัมคีุณค่า ยงัมี
ประโยชน์ และสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัทกุฝ่าย (Party) กไ็ดด้ว้ยกนัทัง้หมด 

นายปราโมทย ์ลบิรตันสกลุ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า รายไดท้ีเ่ป็น Digital และไม่ Digital สดัส่วน
อยา่งละกีเ่ปอรเ์ซน็ต ์

ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ชีแ้จงว่าระบบดจิทิลั (Digital) ดขีึน้เรื่อย ๆ 
TQM เป็น Omni Channels อยา่งชดัเจน ลูกคา้ตดิต่อ (Contact) มาทางระบบดจิทิลั (Digital) แต่ว่าบรษิทัมาทัง้ Hi-Tech และ 
Hi-Touch แต่อย่างไรกต็ามประกนัภยัเป็นสนิคา้ทีค่่อนขา้งซบัซอ้น (Complicate) บางครัง้ทางดจิทิลั (Digital) เองกไ็ม่ไดจ้บ
แบบดจิทิลั (Digital) แต่กลบัมาเป็น Face to Face เพราะตอ้งใชก้ารอธบิาย ตอ้งใชค้นคยุ ตอ้งใชค้นแชท หรอืไม่กต็อ้งมา Tele 
Sale ถา้ไมจ่บกต็อ้ง Face to Face ขัน้ตอนมกีารไล่เรยีงการท างาน TQM ถอืว่าท าเป็น Omni Channels สมบรูณ์แบบ 

ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานกรรมการ กล่าวเพิม่เตมิว่า กค็อื TQM ท าครบทุกช่องทาง แต่แนวโน้มในอนาคต 
การเป็น Online Complete จะมมีากขึน้ ๆ เหมอืนในต่างประเทศ ทีค่นเขา้ใจเรื่องประกนัภยัโดยไม่ตอ้งคุยกบัคนแลว้ สามารถ
เขา้คน้หาด ู(Search) และตกลงท าค าสัง่ซือ้ไดเ้พยีงแค่ Click ตกลง แนวโน้มเรื่องการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ (Online) กจ็ะ
มากขีน้ ๆ และเรื่อย ๆ ในส่วนของยอดขาย Complete Online ยงัไม่มากนัก TQM ขายโควดิประมาณ 500 ลา้นบาท จะเป็น
ระบบ (Digital) เกอืบทัง้หมด แต่ยอดขายทัง้หมดของปีนี้กน่็าจะเป็น 15,000 ล้านบาท ก็ถอืว่ายงัน้อยอยู่ แต่แนวโน้มใน
อตุสาหกรรมกบับรษิทั ตวัเลขจะคลา้ยกนั เนื่องจากคนซือ้ประกนัเริม่มัน่ใจการซือ้ผา่นระบบออนไลน์ (Online) ทีส่ามารถซื้อได ้
เชือ่ถอืได ้เคลมได ้เพราะฉะนัน้พอม ีผลติภณัฑ ์(Product) ทีเ่ขา้ใจงา่ย ไม่ตอ้งใชค้น เรื่องของระบบดจิทิลั (Digital) กส็ามารถ
ตอบโจทยไ์ด ้และจะโตไปเรือ่ย ๆ  

ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) กล่าวเพิม่เตมิว่า ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 
1 ลูกคา้ยงัต้องการคุย ตอ้งการเลอืก แต่ถา้เป็นสนิคา้ประกนัโควดิทีเ่ขา้ใจง่าย เป็น Product เฉพาะโรค หรอืประกนัเดนิทาง 
แบบนี้ได้ แต่ประกนัแบบอื่นยงัต้องใชค้นช่วยอยู่ การโตดว้ย Digital ถงึจะโตขึน้เป็นพนัเปอร์เซน็ต์แต่ยงัถอืเป็นส่วนน้อย ถ้า
เทยีบกบัชอ่งทางอืน่ 

นายปราโมทย์ ลบิรตันสกุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บรษิทัทีไ่ปลงทุนในประเทศกมัพูชา และ
ประเทศลาว ต่อไปจะมปีระเทศอืน่ เพิม่เตมิหรอืไม่ 

ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ชีแ้จงว่า ในอนาคตคงมปีระเทศอื่นเพิม่ขึน้ 
แต่ตอนนี้ขอดกูอ่น  

มติท่ีประชุม รบัทราบการลงทนุโดยเขา้ซือ้หุน้ในบรษิทั ทโีอ 2020 จ ากดั 
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วาระท่ี 7  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

ในวาระนี้ พธิกีร ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอแนะความคดิเหน็เขา้มายงับรษิทัฯ เพิม่เตมิ จงึขอ
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะ ในทีป่ระชุม เสนอแนะความคดิเหน็ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั ปรากฏว่ามี
ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดซ้กัถามและเสนอความคดิเหน็เพิม่เตมิ โดยคณะกรรมการบรษิทัไดช้ีแ้จงดงันี้    

นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า ตามทีบ่รษิทัเป็น Digital Broker รายแรก มรีายได ้2 
ทางจากการเป็นนายหน้า มคีู่คา้บรษิทัประกนัใหญ่ ๆ อยู่ประมาณ 15 บรษิทั และทุกบรษิทักก็ าลงัจะกา้วมาเป็นระบบดจิทิลั 
(Digital) มากขึน้ ลูกคา้ทีซ่ื้อประกนัส่วนใหญ่กด็ูผ่าน Digital  มคีวามมัน่ใจและสะดวกมากขึน้ คู่คา้กจ็ะกลายมาเป็นคู่แขง่ของ
บรษิทัการทีจ่ะท าใหแ้บรนด์ของบรษิทัยงัคงอยู่ ก าไร (Profit Margin) กย็งัคงแขง่ขนัได ้ท าอย่างไรบรษิทัถงึจะเพิม่คุณค่าใน
บรกิาร และในแบรนดข์องบรษิทั ทีจ่ะใหล้กูคา้เลอืกซือ้ประกนักบับรษิทัในครัง้แรก หรอืซื้อซ ้า หรอืซื้อต่อ ๆ ไป แทนทีจ่ะไปซื้อ
กบับรษิทัประกนัภยัโดยตรง เพราะในอนาคตทกุบรษิทักจ็ะเป็นระบบดจิทิลั (Digital) เหมอืนกนั 

ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า บรษิทัถา้ไมม่คีณุคา่ บรษิทักจ็ะหายไปจากตลาด โดยในปัจจุบนั 
TQM ย่างเขา้ปีที ่68 เพราะบรษิทัมคีุณค่าและมคีวามแตกต่างอย่างเป็นรูปธรรม กค็อื ต้นน ้าถงึปลายน ้าบรษิทัท าครบหมด 
สนิคา้ประกนัภยัที ่TQM น ามาขาย เช่น ประกนัโควดิ, Salary Man หรอื Motor For Lady ทุกอย่างเป็นสนิคา้ที ่TQM 
ออกแบบเองดว้ยคนของบรษิทั เพราะฉะนัน้ สนิคา้เหล่านี้ Exclusive หาซื้อทีอ่ื่นไม่ได้ ความคุม้ครองกจ็ะแตกต่างจากทีอ่ื่น
ออกไป TQM มพีนักงานประมาณ 5,000 คน ซึง่ 60% เป็นพนักงานขาย ประมาณ 40% เป็นคนใหบ้รกิาร นี่คอืสิง่แตกต่างที่
เป็นรูปธรรม เหนือสิง่อื่นใดการซื้อประกนัภยัไม่ใช่แค่เปรยีบเทยีบราคาแล้วเอาของถูก จ าเป็นต้องใช้คนทีม่คีวามรู้ เพราะ
บางครัง้จะมคีวามคุม้ครองหลายอย่างทีไ่ม่รู ้กรมธรรมส์ าเรจ็รปูต่าง ๆ อาจจะมคีวามคุม้ครองทีไ่ม่ตรงกบัความเสีย่งทีเ่ป็นอยู ่
และประการทีส่องทีส่ าคญั คอื เมือ่เกดิเหตุการณ์ซือ้ผา่นเวบ็ ซือ้ผา่น App ทีไ่มม่คีนคอยดแูล ตอนเกดิเหตุกต็อ้งไปคยุกบับรษิทั
ประกนัภยัเอง App ช่วยไม่ได ้แต่ถา้ซื้อผ่าน Broker ทีเ่ป็นมอือาชพี หรอืซื้อผ่าน TQM บรษิทัมทีมีกฎหมายทีเ่ป็นมอือาชพี 
และหาสิง่ทีถ่กูตอ้ง สิง่ทีอ่ยูใ่นความคุม้ครอง และดแูลโดยไมต่อ้งเสยีเงนิเพิม่ นี่คอืหวัใจส าคญั ในระดบั Global ชอ่งทางการขาย
ทีใ่หญ่ทีส่ดุกค็อื Broker ในประเทศไทยกเ็หมอืนกนั โดย TQM กย็งัเป็นเบอร ์1 นี่คอืสิง่ทีแ่ตกต่าง 

นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า  

1. จากการทีบ่รษิทัท า Digital มากขึน้ เพื่อเป็นการลดค่าใชจ้่ายและเตบิโตมากขึน้ บรษิทัมโีอกาสลดพนักงาน
หรอืไม ่ 

2. จากการทีส่งัคมในอนาคตทีค่นจะใชร้ถสาธารณะ, Grab หรอืรถเชา่มากขึน้ และไมจ่ าเป็นตอ้งมรีถเป็นของตวัเอง 
การท าประกนักจ็ะลดลง บรษิทัจะมวีธิจีดัการอยา่งไร 

3. Product เกีย่วกบัประกนัรถเกา่ซึง่เป็น Blue Ocean เป็นความเสีย่งหรอืไม ่และมกีารพฒันาอยา่งไร 
 

ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า จะไม่ลดพนักงานแต่ประสทิธภิาพจะเพิม่มากขึน้ จ านวนคนไม่
จ าเป็นตอ้งเพิม่ แต่ขอใหร้ายได ้ยอดขายเพิม่ขึน้ และจ ากดั (Fix) คนไวด้ว้ยการใชเ้ทคโนโลย ีหรอืจะใชค้นอย่างเดยีวโดยไม่มี
เทคโนโลยกีไ็มไ่ด ้ทกุวนันี้  บรษิทัใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้ ๆ แนวโน้มเป็นแบบนี้ อะไรทีเ่ป็น Manual กจ็ะคอ่ย ๆ หมดไป  

เรื่องของประกนัวนิาศภยัเบี้ยทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย คอื ประกนัรถยนต์ แต่ในต่างประเทศ คอื ประกนัสุขภาพ
และประกนัทรพัยส์นิ แนวโน้มเมอืงไทยกจ็ะเป็นแบบนัน้ แต่การหดตวัของอุตสาหกรรมรถยนต์ไม่ไดท้นัททีนัใด แต่จะลดลง 2-
3% จนกว่าระบบรถสาธารณะจะสมบรูณ์ แต่เทรนดเ์หมอืนกนัทัว่โลก ประกนัรถยนตถ์งึจะหดลง แต่เรือ่งประกนัสขุภาพ ประกนั 
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ทรพัย์สนิ ประกนัความคุม้ครองต่อบุคคลภายนอก เพราะเป็นเรื่องความรบัผดิชอบทางกฎหมาย และยงัมปีระกนัอกีมากมาย 
เรือ่งของประกนันี้ใหญ่มาก ตัง้แต่วนัทีเ่กดิจนถงึวนัทีต่าย จะเกีย่วขอ้งกบัประกนัในทกุ ๆ เรือ่ง ประกนัรถยนต์เป็นเพยีงแค่ส่วน
หนึ่ง ถงึจะหดตวัลง แต่ประกนัอย่างอื่น เช่น ตลาดประกนัภยับา้น มบีา้นอยู่ประมาณ 20 ลา้นหลงัคาเรอืน แต่มที าประกนัภยั
เพยีง 2 ลา้นหลงัคาเรอืนเท่านัน้ อกีประมาณ 18 ลา้นหลงัคาเรอืนทีย่งัไม่ไดท้ า TQM ขายเยอะมาก โดยทัว่ไปยงัคงเขา้ใจว่า
การประกนัภยับา้นเป็นแคป่ระกนัไฟไหม ้ซึง่น้อย อตัราการเกดิไฟไหมน้้อยมากจะท าไปท าไม แต่ทีจ่รงิในปัจจุบนัที ่TQM ขาย
ใน Package จะมคีุม้ครองน ้าท่วมดว้ย อย่างเช่น การเกดิเหตุน ้าท่วมในภาคใต ้ถา้ไดท้ าประกนักบั  TQM กจ็ะสามารถเคลม
ประกนัไดแ้ลว้ หรอืขโมยขึน้บา้นทีค่นกลัวกว่าไฟไหมก้ค็ุม้ครอง และยงัมอีกีมากมาย ประกนัสุขภาพปีนี้โตไป 60% ยงัไม่รวม
โรคระบาดใหมท่ีเ่กดิขึน้และ PM 2.5 พอโลกเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ และควบคุม (Control) ยากมาก กจ็ะมภียัเยอะแยะมาก
เกดิขึน้ ตราบใดทีโ่ลกนี้ความเสีย่งยงัไมเ่ป็นศนูย ์ตราบนัน้ประกนัภยักย็งัคงอยูแ่ละยงัเตบิโตไปได ้

นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า เรือ่งประกนัชวีติ ผลตอบแทนการลงทนุและยอดขาย
เป็นอย่างไรบา้ง จากการทีห่ลาย ๆ บรษิทัไม่อยากจะขายแล้ว ได้เพยีงแค่ 1.12% หรอืไดเ้พยีงแค่นิดเดยีว บางบรษิทักไ็ม่
ลงทนุ บรษิทัยงัมองว่าไปไดอ้ยูห่รอืไม ่

ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ชีแ้จงว่า ประกนัชวีติบรษิทัฯ เน้นไปเรื่องที ่
TQM ถนดั กค็อืการท า Group Employee Benefit เหมอืนเป็นประกนัสขุภาพกลุ่มของพนักงาน ซึง่เป็นแผนของปีหน้าทีบ่รษิทั
ฯ จะบุกไปตวันี้ ถา้ถามว่าตวัเลขฝัง่ประกนัชวีติท าไมไม่โต เหมอืนประกนัวนิาศภยั ซึง่ส่วนหนึ่งกเ็ป็นปัญหาเรื่องผลตอบแทน 
ตามสถานการณ์ปัจจุบนัทีม่โีควดิ คนสนใจสุขภาพมากกว่าเงนิเกบ็ แต่เนื่องจากว่าการซื้อประกนัสุขภาพกบั TQM จะสามารถ
ซือ้ไดจ้ากฝัง่ประกนัสขุภาพ และประกนัวนิาศภยั แต่ถ้าซือ้ประกนัสขุภาพกบัฝัง่ประกนัชวีติ กต็อ้งซือ้กรมธรรมห์ลกัก่อน ลูกคา้
จงึสนใจซือ้กบัฝัง่วนิาศภยัมากกว่า ตวัเลขการโตของบรษิทัจงึโตดา้นประสขุภาพในฝัง่ประกนัวนิาศภยั 

นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า การซือ้ประกนัโควดิจะม ีPain Point ในเรื่องของการ    
เคลมประกนั กรณีทีซ่ือ้มากกว่า 1 กรมธรรม ์แต่จะสามารถเบกิเคลมไดแ้คก่รมธรรมเ์ดยีว เพราะตอ้งใชห้ลกัฐานฉบบัจรงิ Pain 
Point จุดนี้จะแกไ้ขได้อย่างไร และเพิม่ยอดขายได้อย่างไร จะสามารถท าใหอ้ายุประกนัสัน้ลง และเพิม่วงเงนิใหม้ากขึน้ได้
หรอืไม ่จะสามารถเปลีย่นจุดนี้ใหเ้ป็น Blue Ocean ของบรษิทัไดห้รอืไม ่

ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ชีแ้จงว่า ประกนัโควดิแยกเป็น 2 ประเภท 
คอื 1) แบบประกนัเจอ จ่าย จบ 2) แบบประกนัทีเ่ป็นคา่รกัษาพยาบาล ซึง่แบบประกนัทีเ่ป็นค่ารกัษาพยาบาลจะเหมือนกนัทุก
โรค คอื รกัษาเทา่ไร เรยีกเกบ็เงนิเทา่ไร กจ็ะเบกิไดต้ามความเป็นจรงิ ตวัอย่างเช่น ลูกคา้ซื้อประกนัสุขภาพแลว้ มเีหตุตอ้งเขา้
โรงพยาบาล ลกูคา้มกีรมธรรมท์ัง้สิน้ 5 ฉบบั ลกูคา้จะสามารถเบกิฉบนัไหนกไ็ด ้แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิค่ารกัษาพยาบาลตามที่
จ่ายจรงิ เพราะฉนัน้ ความหมายของการเบกิเคลมประกนั ไมใ่ชเ่บกิไดแ้ค่บรษิทัเดยีว แต่เป็นการเบกิไดต้ามค่ารกัษาทีจ่่ายจรงิ 
การท าประกนัอกีประเภทหนึ่ง ที่เป็นประกนัการชดเชยรายได้ทีเ่ป็นกรมธรรม์ฉบบัย่อย เนื่องจากโควดิเป็นโรคที่ยงัไม่เคย
เกดิขึน้ บรษิทัประกนัภยักย็งัไม่รูว้่าความเสีย่ง (Risk) จะเป็นอย่างไร จงึจ ากดัความคุม้ครองไวใ้หลู้กคา้สามารถซื้อไดเ้พยีง 1 
กรมธรรม ์และคอ่นขา้งน้อย การชดเชยรายไดข้องแต่ละบุคคลกไ็ม่เหมอืนกนั บางคนรายไดว้นัละ 1 ลา้นบาท บางคนวนัละ 1 
หมื่นบาท และบางคนวนัละ 1 พนับาท ซึง่แตกต่างกนั สมมุตลิูกคา้ซื้อกรมธรรมช์ดเชยรายไดทุ้กประเภทกรมธรรม ์ถา้บรษิทั
ประกนัรบัประกนัตามทีล่กูคา้ซือ้กต็อ้งชดเชยตามความเป็นจรงิทีล่กูคา้ถอืแต่ละกรมธรรม ์และถา้เป็นกรณีแบบประกนัเจอ จ่าย 
จบ กเ็หมอืนการซื้อประกนัอุบตัเิหตุแบบเสยีชวีติ ซึง่ชวีติไม่สามารถประเมนิมูลค่าได ้ถ้าสมมุตซิื้อประกันชวีติไว ้10 บรษิทั
ประกนั และบรษิทัประกนัรบัประกนั และเกดิอุบตัเิหตุเสยีชวีติจรงิ บรษิทัประกนักต็อ้งจ่ายครบถว้นทัง้หมด สมมุตถิา้ลูกคา้ซื้อ
ประกนัโควดิไว ้10 ลา้นบาท การเคลมกส็ามารถเคลมไดท้ัง้ 10 ลา้นบาท ถา้บรษิทัประกนันัน้ ๆ รบัประกนั ตามเงือ่นไขทีล่กูคา้ 
1 คนซือ้ได ้1 กรมธรรมต์่อ 1 บรษิทัประกนั 
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นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า ประกนัการเดนิทางบรษิทัยงัท าอยู่หรอืไม่ หรอืจะท า
น้อยลงหรอืไม ่เพราะปัจจุบนัการเดนิทางไปต่างประเทศน้อยลง  ส่วนคนในประเทศกย็งัซื้อน้อยอยู่ เพราะมปีระกนัสุขภาพอยู่
แล้ว และปัจจุบนัที่บรษิทัเป็นนายหน้า จะมโีอกาสที่บรษิัทจะรบัประกนัเองหรอืรบัประกนัต่อหรอืไม่  เพราะในอนาคตค่า
นายหน้าอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง แต่ถา้บรษิทัรบัเองและไดร้ายไดจ้ากสว่นต่าง จะสามารถเตบิโตในแบบนี้ไดห้รอืไม่ 

ดร.นภสันันท์ พรรณนิภา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร (CEO) ชี้แจงว่า ในประเทศไทยบรษิัทยงัไม่มี
นโยบายทีจ่ะเป็นบรษิทัรบัประกนัภยั เพราะในปัจจุบนัการด าเนินธุรกจิกบัพนัธมติรประกนัภยัยงัดอียู่ อนาคตยงัเป็นเรื่องทีย่งั
ไมส่ามารถบอกได ้แต่ในปัจจุบนัเรว็ๆ นี้ยงัไม่มแีผนการด าเนินการเรื่องนี้ และเรื่องของการขยายตลาด TQM มขีอ้ดทีีส่ามารถ
ขายสนิคา้ไดห้ลากหลาย อยา่งเชน่ ประกนัชวีติทีม่ปัีญหาเรือ่ง ดอกเบีย้ แต่คนหนัมาซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่มากขึน้ จงึแทนทีจ่ะ
ขายประกนัแบบสะสมทรพัย ์กเ็ปลีย่นเป็นมาขายประกนัดา้นสุขภาพ ส่วนผลติภณัฑ ์(Product) ประกนัการเดนิทาง ทีค่นไม่
ค่อยเดินทางและอยู่ที่บ้านมากขึน้ สิง่ทีต่ามมาคอื อุทกภยั วาตภยั ภยัธรรมชาติ ที่เกดิขึน้เยอะมาก หรอืเรื่อง ขโมยต่างๆ 
เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีอ่าจจะเกดิไฟไหมข้ึน้ได ้ บรษิทักข็ายสนิคา้ทีต่่างออกจากเดมิ รถยนต์ซื้อดว้ยเบี้ยแพงไม่ไหว มอียู่ประมาณ 
40% ทีค่นยงัไมท่ าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจดว้ยเหตุผลไม่ค่อยไดใ้ชร้ถ บรษิทักข็ายเบี้ยประกนัทีไ่ซต์เลก็ลง ซึง่ TQM ม ี
Product ใหเ้ล่นหลากหลาย พลกิไดท้กุสถานการณ์ กน่็าจะไปไดต้ามเป้าหมาย 

นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า ช่องทางการขายผ่านตูเ้ตมิเงนิบุญเตมิ บรษิทัจะท า
รายไดจ้ากรายยอ่ยไดอ้ยา่งไร จากการทีตู่บุ้ญเตมิจบัลูกคา้รายย่อยทีม่กีลุ่มลูกคา้บางส่วนทีย่งัเขา้ไม่ถงึอนิเทอรเ์น็ต จุดนี้จะท า
ใหบ้รษิทัโตขึน้ บรษิทัมคีวามคาดหวงัมากน้อยเพยีงใด 

ดร.นภสันันท์ พรรณนิภา กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ชีแ้จงว่า เรื่องตู้บุญเตมิเป็นเรื่องใหม่ของ
ธุรกจิ ตอ้งยอมรบัว่าเป็นครัง้แรกของประกนัรายย่อยทีเ่รยีกว่า Micro Insurance จะลงถงึประชาชนในแสนกว่าจุดจรงิ แต่ก็
ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยในการสือ่สารและอธบิาย ซึง่ TQM กบัตูบุ้ญเตมิกถ็อืเป็นเรื่องน่าสนุก น่าลุน้ น่าระทกึไปดว้ยกนั เป็นอะไรทีย่าก
ส าหรบักา้วแรกทีจ่ะท าใหค้นเขา้ใจ ซึง่ตอนนี้ TQM และตูบุ้ญเตมิยงัอยู่ในจุดทีต่อ้งวเิคราะหล์ูกคา้ว่าลูกคา้ตอ้งการของ ณ ตอน
ไหน ซึง่ตอ้งท าไปและปรบัปรงุผลติภณัฑ ์(Product) ตลอดเวลา แต่จะเป็นตวัอยา่งทีอ่ตุสาหกรรมกไ็ด ้ประชาชนกไ็ด ้จากโควดิ
ทีผ่า่นมา บรษิทัซือ้ขายไดเ้นื่องจากเป็นรายย่อย ๆ บรษิทัเองจะท าดว้ยพนักงานกไ็ม่ไดแ้ลว้ ตอ้งใชร้ะบบดจิทิลั (Digital) ช่วย 
แต่คนทีจ่ะซื้อผ่านระบบดจิทิลั (Digital) ไดต้อ้งเป็นคนทีโ่อนเงนิผ่านระบบดจิทิลั (Digital) ได ้แต่ประชาชนทีเ่ป็นรากหญา้จรงิ 
ๆ ยงัไมม่ทีีซ่ือ้ การทีม่ตีูบุ้ญเตมิกน่็าจะเป็นการตอบโจทยใ์นอนาคต 

นางสาวสมพร อ าไพสุทธพิงษ์ กรรมการ, ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ์ (CFO) ชีแ้จงเพิม่เตมิ 
จากค าถามของผูถ้อืหุน้ ทีม่คี าถามถามว่าการทีม่รีะบบดจิทิลั (Digital) และเทคโนโลย ี(Technology) เขา้มาแลว้บรษิทัจะลด
พนักงานหรอืไม่ ซึ่งตามนโยบายของบรษิทัจะไม่มกีารลดพนักงาน ไม่มกีารลดและเพิม่ค่าใชจ้่าย เนื่องจากค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 
บรษิทัควบคมุไดอ้ยูแ่ลว้ แต่บรษิทัน าคนมาเพิม่รายไดน่้าจะดกีว่า และแกไ้ขขา่วทีร่ะบุว่ามผีูถ้อืหุน้ใหญ่ 80% จรงิ ๆ แลว้บรษิทั
ม ีFree Float เยอะ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่จะถอือยู่ประมาณ 50% ส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนไทยและต่างชาตถิอืหุน้บรษิทัเยอะ
พอสมควร บรษิทัไดร้บัความสนใจกองทนุต่างชาต ิและกองทนุไทยเยอะมาก ตอนนี้หุน้สว่นใหญ่อยูก่บักองทนุ และองคก์รธุรกจิ 
(Corporate) ใหญ่ ๆ ทีม่าลงทนุกบับรษิทั ดว้ย Free Float ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ของบรษิทัยงัมอียูถ่งึ 40%  

นายปราโมทย ์ลบิรตันสกุล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า การทีบ่รษิทัมกีารแถลงขา่วร่วมมอืกบับรษิทั 
บาเนีย จ ากดั ในการน า Big Data มาวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึในการท าประกนัภยับา้น เป็นขอ้มูลเกีย่วกบับา้นอย่างเดยีวหรอืไม่ 
และเริม่มาตัง้แต่เมือ่ใด 
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ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า เป็นขอ้มลูเกีย่วกบับา้นอย่างเดยีว เป็นขอ้มลู (Data Base) จาก
หนังสอื Home Buyers' Guide ทีม่ขีอ้มลูบา้น 20 ลา้นหลงัคาเรอืนทีแ่บ่งตามภูมศิาสตร์ เพราะฉะนัน้เวลาขายประกนักจ็ะ
แมน่ย ามากขึน้ เหมอืนบรษิทัมกีารท า Data Analytic แลว้ทีจ่ะตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ บรษิทัเพิง่เริม่ท า ยอดขายประกนั
บา้นเริม่มาแลว้ มาไดด้ ีเบีย้ไมแ่พง ประมาณพนักว่าบาท แต่บรษิทัขายไดท้กุวนั ขายไดป้ระมาณ 7 หมื่นหลงัแลว้ ซึง่เป็นสิง่ที่
ทา้ทายมาก เป็นสิง่ทีค่นในธุรกจิประกนัภยัอยากท าแต่ยงัท ากนัไมส่ าเรจ็ TQM ในวนันี้นอกจากจะครองตลาดประกนัภยัรถยนต์
แลว้ ป้ายต่อไปของบรษิทัจะครองตลาดประกนัภยับา้น และประกนัภยัสขุภาพ 

นายปราโมทย์ ลบิรตันสกุล ผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิม่เตมิว่า ก าไรของธุรกจิประกนัภยัรถยนต ์
ประกนัภยับา้น หรอืประกนัสขุภาพ เทา่กนัหรอืไม่ 

ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ไม่เท่ากนั โดยค่า Commission จะถูกก าหนดโดยผูค้วบคุม
(Regulator) หรอื คปภ. ประกนัภยับา้นจะไดค้่า Commission มากกว่าประกนัภยัรถยนต์ แต่บรษิัทประกนัภยัจะชอบประกนั
บา้นมากกว่า เพราะบา้นอุบตัเิหตุ หรอื Loss Ratio น้อยมาก เรยีกว่าส่งงานบรษิทัประกนัมกี าไร แต่รถยนต์บรษิทัประกนัภยั
แทบไมเ่หลอื บรษิทัจงึผสมผสานผลการด าเนินการ (Mix Portfolios) โดยการสง่ทัง้ประกนัภยับา้นดว้ย ส่งทัง้ประกนัภยัรถยนต์
ดว้ยรวม ๆ กนัแลว้บรษิทัประกนักม็กี าไร การท าธุรกจิไม่ใช่แค่ใหบ้รษิทัรวยเพยีงผูเ้ดยีว แต่อกีฝ่ายจน กจ็ะอยู่ดว้ยกนัไม่ได ้
เวลาบรษิทัขายประกนัให ้Partner บรษิทัประกนัภยั บรษิทักจ็ะค านึงทัง้ 2 เรื่อง คอื 1) ตอ้งใหไ้ดป้รมิาณ (Volume) ดว้ย และ 
2) ตอ้งมกี าไรดว้ย 

เมือ่ไมม่ขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ พธิกีรจงึเรยีนเชญิประธานฯ กล่าวปิดการประชมุ 

ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานกรรมการ ตอ้งขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่าน และขอบคุณผูถ้อืหุน้ทัง้ 2 ท่านทีใ่หค้วาม
สนใจ เสยีงสะทอ้นจากผูถ้อืหุน้ทุกท่าน ส าหรบับรษิทัเป็นสิง่ทีด่มีาก และรูใ้นมุมมองเพราะท่านเป็นผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยี บรษิทัจะ
น าไปพจิารณา 2 ปีผ่านมาอย่างรวดเรว็ บรษิทัด าเนินไปไดด้ว้ยด ีราคาเป็นอย่างทีท่ราบ เรื่องนโยบายปันผลและอะไรต่าง ๆ 
ความเขม้แขง็ทางการเงนิ จนมาถงึทุกวนันี้ TQM พรอ้มทุกดา้นและในธุรกจิประกนัภยัสามารถโตไดอ้กีเยอะ แต่สิง่ส าคญัคอื
บรษิทัเป็นธุรกจิหนึ่งทีต่อ้งลงไปชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั บรษิทัอยากใหท้่านผูถ้อืหุน้ภูมใิจว่าการทีไ่ดถ้อืหุน้สกั 1 ตวั ซึง่ถา้ท าได้
ทัง้เรือ่ง Growth stock, Dividend และไดช้ว่ยเหลอืสงัคมเป็นเรือ่งทีด่ ีขอบคณุครบั 

 
ปิดการประชมุ 15.30 น. 
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