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ที่ TC0040462  
 

25 เมษายน 2562 
 
เรื่อง แจ้งมตทิี่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

เรียน  กรรมการและผูจ้ัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนน
วิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในเรื่องที่ส าคัญที่ต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ดังนี ้

  
วาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 

2561  

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มติที่ลง   จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 274,045,815  99.9676%  
ไม่เห็นด้วย - -  
งดออกเสียง 88,700  0.0324%  
บัตรเสีย - -  

 
หมายเหตุ  1. วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

  2. ในวาระนี้มีผูถ้ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้จากตอนเริ่มประชุมจ านวน 
11,006,003 หุ้น คิดเป็น 11,006,003 เสียง จงึท าให้วาระนี้ มจี านวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และผู้รับมอบฉันทะทัง้หมด 274,134,515 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.3782% ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทัฯ 
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วาระที่ 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  

หมายเหตุ  วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2561  

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
มีรายละเอียดดังนี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 274,689,515  100.0000%  
ไม่เห็นด้วย -  -  
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

 
หมายเหตุ   1. วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง 

       ลงคะแนน     
   2. ในวาระนี้มีผูถ้ือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึ้นจากตอนเริม่ประชมุจ านวน 555,000  
      หุ้น คิดเป็น 555,000 เสียง จึงท าใหว้าระนี้ มจี านวนเสียงผูถ้ือหุ้นที่เข้ารว่มประชมุและผู้รับมอบ 
      ฉันทะทัง้หมด 274,689,515  เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.5632% ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดแ้ล้ว 
      ทั้งหมดของบริษทัฯ 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 274,689,515  100.0000% 
ไม่เห็นด้วย -  -  
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

 
หมายเหตุ   1. วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง 

        ลงคะแนน  
       2. ในวาระนี้มีผูถ้ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึ้นจากตอนเริม่ประชมุจ านวน 0 หุ้น   
                   คิดเป็น 0 เสียง จึงท าใหว้าระนี้ มจี านวนเสียงผูถ้ือหุ้นที่เข้ารว่มประชมุและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด  
                   274,689,515 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.5632% ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ 
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วาระที่ 5  พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระดังนี้ 
1) ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา   กรรมการ  
2) นางสาวรัตนา พรรณนิภา   กรรมการ   
3) นางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ์   กรรมการ  

 เพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
 

1. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา  
 

มติที่ลง 
จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 274,690,215  100.0000% 
ไม่เห็นด้วย -  - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

 
2. นางสาวรัตนา พรรณนิภา  

 
มติที่ลง 

จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 274,690,215  100.0000%  
ไม่เห็นด้วย -  - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

 
3. นางสาวสมพร อ าไพสุทธิพงษ์  

 
มติที่ลง 

จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย  274,690,215 100.0000% 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

 
หมายเหตุ   1. วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง 
        ลงคะแนน 

   2. ในวาระนี้มีผูถ้ือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึ้น 700 หุ้น คิดเป็น 700 เสียง จากตอน
เริ่มประชมุ จงึท าให้วาระนี้ มจี านวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทัง้หมด 
274,690,215 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.5634% ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทัฯ 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุผู้ถือหุ้นมมีติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม ดว้ยคะแนนเสียงดังนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบี้ยประชุม / คร้ัง (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบรษิัท 50,000 50,000 
กรรมการ 30,000 30,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 

ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อ) 
เบี้ยประชุม / คร้ัง (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบรหิาร ไม่ม ี ไม่ม ี
กรรมการ ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ลง 

จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 274,690,215  100.0000% 

ไม่เห็นด้วย  - - 

งดออกเสียง - - 

บัตรเสีย - - 

 
 
 

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ปี 2561 ปี 2562 
คณะกรรมการบริษัท (BOD) ไม่ม ี ประกันสุขภาพของบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
โครงการอุ่นใจรักษ ์
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หมายเหตุ   1. วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง 
ลงคะแนน 

 2. ในวาระน้ีไมม่ีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึ้นจากตอนเริม่ประชมุจ านวน 0 หุ้น 
คิดเป็น 0 เสียง จึงท าใหว้าระนี้ มีจ านวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 
274,690,215 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.5634% ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทัฯ 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562   

มติที่ประชมุ  ที่ประชมุผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชจีากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษทัฯ ประจ าปี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นทีม่าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
มติที่ลง 

จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 274,690,215  100.0000% 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 

 
หมายเหตุ   1.  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียง 

        ลงคะแนน 
  2. ในวาระนี้ไมม่ีผู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึ้นจากตอนเริ่มประชมุ จึงท าให้วาระ

นี้ มีจ านวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 274,690,215 เสียง คิดเปน็
ร้อยละ 91.5634% ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
         ขอแสดงความนับถือ   

          
 

       ---------------------------------------- 
     (ดร.อัญชลิน พรรณนิภา) 
     ประธานกรรมการ 


