
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2563 
บรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) “TQM” 

 
วนัพฤหสับดทีี ่24 ธนัวาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ บรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 



วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจอนุมติัและด าเนินการของกลุ่มบริษทัฯ (Delegation of Authority) 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2563 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการเพ่ิม จ านวน 1 ท่าน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทัฯ 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษทัภิบาล 

วาระท่ี 6 พิจารณารบัทราบการลงทุนโดยเข้าซ้ือหุ้นในบริษทั ทีโอ 2020 จ ากดั 

วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

วาระการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 
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ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา 
ประธานกรรมการ  /  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 
ประธานบริษทั 

คณะกรรมการบริษัท 

ดร.นภสันันท์ พรรณนิภา 
กรรมการ  /  

ประธานกรรมการบริหาร  /   
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (CEO) 
 

นายมารุต สิมะเสถยีร 
กรรมการอสิระ  /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  /   
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  /  

กรรมการบริหารความเส่ียง  /  
กรรมการก ากบัดูแลกจิการและบรรษทัภิบาล 
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นายชินภทัร วสุิทธิแพทย์ 
กรรมการอสิระ  /  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  / 
กรรมการบริหารความเส่ียง  /  

กรรมการตรวจสอบ  /  
กรรมการก ากบัดูแลกจิการและบรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการบริษัท (ต่อ) 

นางสาวสุวภา  เจริญยิง่ 
กรรมการอสิระ  /  

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการและ
บรรษทัภิบาล 
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ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ 
กรรมการอสิระ  /  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  / 
กรรมการตรวจสอบ  / 

กรรมการก ากบัดูแลกจิการและบรรษทัภิบาล 
 
 



นางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ์ 
กรรมการ  /  

กรรมการบริหาร /  
ประธานบริหารบัญชีการเงิน  
และนักลงทุนสัมพนัธ์ (CFO) 

 

นายอ าพน อ้นเอีย่ม 
กรรมการ  /    

กรรมการบริหาร  /  
ประธานบริหารปฏบิัติการ (COO) 

 

คณะกรรมการบริษัท (ต่อ) 
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นางสาวรัตนา พรรณนิภา 
กรรมการ  /  

กรรมการบริหาร  /  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  / 

ประธานบริหารความเส่ียง (CRO) 
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VDO PRESENTATION  
 

วิธีการลงคะแนนและนับเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 1 
 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่29 เมษายน 2563 

  
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : การบนัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวมีความถูกตอ้งตรงตามมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2563 รับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563  
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วาระที่ 2 
พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการเพิม่ จ านวน 1 ท่าน  

 
  
 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ท่ีไดพ้ิจารณากลัน่กรองอยา่งรอบคอบแลว้ว่านายธนา เธียรอจัฉริยะ 
มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ ครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ 
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อาย ุ 51  
สญัชาติ ไทย 
คณุวฒิุทางการศึกษา  
     1. ปรญิญาโท Master of Business Administration Washington State University, USA. 
     2. ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ (เกยีรตนิิยมอนัดบั2) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
หลกัสตูรการอบรม   
     1. Director Certification Program (DCP 181/2556) 

     2. TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ที ่8/2554 

     3. ผูน้ ายคุใหมใ่นระบอบประชาธปิไตย สถาบนัพระปกเกลา้ รุน่ที ่1/2554 สถาบนัพระปกเกลา้ 

     4. หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ที ่8 สถาบนัวทิยาการตลาดทุนจ านวนปีทีเ่ป็น  
กรรมการ 2 ปี 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
     กรรมการอสิระ / บรษิทั เซป็เป้ จ ากดั (มหาชน) 
     ทีป่รกึษาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนๆ   
     กรรมการ / บรษิทั อกัษร เอด็ดเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
     ผูอ้ านวยการ หลกัสตูรพฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์ชงิธุรกจิ / มหาวทิยาลยัศรปีทุม  
     กรรมการ / บรษิทั เพอรเ์พลิ เวนเจอรส์ จ ากดั 
     กรรมการและประธานกรรมการบรษิทั / บรษิทั บลบูคิ กรุป๊ จ ากดั    

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  0.11 (ขอ้มลู ณ วนัที ่2 พฤศจกิายน 2563) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร ไมม่ ี

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 
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วาระที ่2 (ต่อ) 

นายธนา เธียรอจัฉริยะ 



โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และ คณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 5 คณะ ได้แก่  
     1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
     2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
     3. คณะกรรมการบริหาร 
     4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ 
     5. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษทัภิบาล 
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วาระที ่2 (ต่อ) 



 

วาระที่ 3 
 

พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคบัของบริษทัฯ 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ไดพิ้จารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัคร้ังท่ี 1/2563 
พิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จ านวน 3 ขอ้ โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ยงัคงเป็น 54 
ขอ้เช่นเดิม ทั้งน้ี เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมในขอ้ 36 ขอ้ 47 และขอ้ 49 
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 รายละเอยีดที่เพิม่เติมข้อ 36 
“ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 36 วรรคหน่ึง การท ารายการใดของบริษทั
ไม่เกินขนาดรายการตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนเก่ียวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินก าหนด 
คณะกรรมการสามารถด าเนินการไดโ้ดยให้เป็นไปตามอ านาจ
อนุมติัและด าเนินการของกลุ่มบริษทั (Delegation of Authority)” 

วาระที ่3 (ต่อ) 

13 



“(ข) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี 
(3 ใน 4)  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลงัจากได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทตาม ท่ีก าหนดในอ านาจอนุมัติและ
ด าเนินการของกลุ่มบริษทั (Delegation of Authority)” 

วาระที ่3 (ต่อ) 

 รายละเอยีดที่เพิม่เติมข้อ 47 
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ขอ้ 49. หากมิไดมี้การก าหนดในขอ้บงัคบัไวเ้ป็นอย่างอ่ืน กรณี
ดงัต่อไปน้ีบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม (แลว้แต่กรณี) ตอ้งได้รับ
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั 

วาระที ่3 (ต่อ) 

 รายละเอยีดที่เพิม่เติมข้อ 49 
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วาระที่ 4 
พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิอ านาจอนุมตัแิละด าเนินการ 

ของกลุ่มบริษทัฯ (Delegation of Authority) 
  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ไดพิ้จารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2563  พิจารณาอนุมติัการการแกไ้ขเพ่ิมเติมคู่มืออ านาจด าเนินการฉบบัท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั
เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 รวมถึงกรณีใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มี
ความคล่องตวัและทนัการณ์ 
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วาระที ่4 (ต่อ) 
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 รายละเอยีดที่เพิม่เติม 



วาระที ่4 (ต่อ) 
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 รายละเอยีดที่เพิม่เติม 
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วาระที่ 5 
พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 

     คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและบรรษทัภบิาล  
 

 

 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เพ่ือเป็นการตอบแทนการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการและบรรษทัภิบาล จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ และบรรษทัภิบาล เป็นเบ้ียประชุมประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อคร้ัง และเบ้ียประชุม
กรรมการ 20,000 บาทต่อคร้ัง 
  



 

วาระที่ 6 
 

พจิารณารับทราบการลงทุนโดยเข้าซ้ือหุ้นใน 

บริษัท ทโีอ 2020 จ ากดั 
  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 สมควร
รับทราบการเขา้ลงทุนใน บริษทั ทีโอ 2020 จ ากดั 
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วาระที่ 7 
 

 

 

   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  
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Q&A Q&A 
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บริษัทขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น 
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การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2563 
บรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) “TQM” 

 
วนัพฤหสับดทีี ่24 ธนัวาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ บรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 


