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ที5 TC0010362          
วนัที5 10 เมษายน 2562 

 
เรื5อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2562 
 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั 5น จาํกดั (มหาชน) 
 
เอกสารแนบ 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 

2. รายงานประจาํปี 2561 พรอ้มงบการเงนิ สาํหรบัปีสิJนสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2561 ในรปูแบบแผน่บนัทกึ
ขอ้มลู (CD-ROM) 

3. ประวตักิรรมการที5ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอชื5อเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระ
หนึ5ง 

  4. แผนที5สถานที5จดัประชมุผูถ้อืหุน้ 
  5. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. 
  6. นิยามกรรมการอสิระ และขอ้มลูของกรรมการอสิระที5เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

7. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน Barcode (โปรดนํามาในนประชมุผูถ้อืหุน้) 
  8. ขอ้บงัคบับรษิทั ในสว่นที5เกี5ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

9. หลกัฐานแสดงสทิธกิารเขา้รว่มประชมุ วธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนใน
การประชมุผูถ้อืหุน้ 

    
 ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั 5น จาํกดั (มหาชน) ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 
ในวนัพฤหสับดทีี5 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมแมจกิ 3 ชั Jน 2 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชั 5น เลขที5 
99 ถนนวิภาวดีรงัสติ เขตหลกัสี5 กรุงเทพฯ โดยมรีะเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนีJ 
  
วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 30 เมษายน 2561 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล: บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 เมื5อวนัที5 30 เมษายน 2561 
โดยมรีายละเอยีดตามสาํเนารายงานการประชมุตามที5สง่มาดว้ย 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษทั: การบนัทกึรายงานการประชมุดงักล่าวมคีวามถูกตอ้งตรงตามมตขิองที5ประชุมผูถ้อื

หุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที5ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 
รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1  

 
การลงมติ: วาระนีJตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ5งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที� 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 
 
 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: บรษิทัฯ ไดส้รปุรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และการเปลี5ยนแปลงสาํคญัที5เกดิขึJน
ในรอบปี 2561 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2561  
 
 ความเหน็คณะกรรมการบริษทั: เหน็สมควรเสนอใหท้ี5ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานผลการดําเนินงานและ
การเปลี5ยนแปลงที5สาํคญัของบรษิทัฯ ในรอบปี 2561 รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจาํปี 2561 รายละเอยีดตามเอกสารแนบ2 
 
 การลงมติ: วาระนีJไมม่กีารลงมตจิากผูถ้อืหุน้ เนื5องจากเป็นวาระรบัทราบ 
 
วาระที� 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน สาํหรบัปีสิ5นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
 

วตัถปุระสงค์และเหตุผล: เพื5อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ5ง
กาํหนดให ้บรษิทัฯ ตอ้งจดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรบัปีสิJนสุดวนัที5 31 ธนัวาคม 2561 โดยมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ได้ตรวจสอบและลงนามรบัรองแลว้ เพื5อนําเสนอต่อที5ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิทั JงนีJ บรษิทัฯ ได้จดัส่งงบการเงนิ
สาํหรบัปีสิJนสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2561 ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุครั JงนีJแลว้ 

            หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม 

31-ธ.ค.-61 

สนิทรพัยร์วม    3,824.90  
หนีJสนิรวม        1,679.65 
รายไดร้วม        2,525.04  
กาํไรสทุธ ิ        404.27 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.77  

 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานงบการเงนิ สาํหรบัปีสิJนสุด

วนัที5 31 ธนัวาคม 2561 ที5ไดผ้า่นการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยบรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั 
มคีวามเห็นว่าถูกต้องเชื5อถื5อได้ เห็นควรให้คณะกรรมการบรษิทัเสนอในที5ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตังิบการเงนิ 
สาํหรบัปีสิJนสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2561 
 
 ความเหน็คณะกรรมการบริษทั: เหน็สมควรเสนอใหท้ี5ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิ สาํหรบัปีสิJนสุดวนัที5 
31 ธนัวาคม 2561 ที5ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชบีรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั และได้ผ่านการ
พจิารณาสอบทานเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้รายละเอยีดปรากฎในรายงานประจําปี 2561 รายละเอยีดตาม
เอกสารแนบ 2 
 
 การลงมติ: วาระนีJตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ5งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที� 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรประจาํปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล: เพื5อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับรษิทั
กาํหนดใหท้ี5ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจําปี คณะกรรมการบรษิทั อาจจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นครั Jงคราวได ้เมื5อปรากฎแก่กรรมการบรษิทั ว่าบรษิทัฯ มกีําไรพอสมควรที5จะกระทาํเช่นนั Jนได ้
และเมื5อไดจ้่ายเงนิปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี5ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป และมาตรา 116 กาํหนดให ้ 
บรษิทัฯ ต้องจดัสรรกาํไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึ5งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธปิระจําปี หกัดว้ยยอดเงนิ
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองนีJจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึ5งบรษิัทฯ สํารองไว้
ครบถว้นตามจาํนวนที5กฎหมายกาํหนดแลว้  

อนึ5ง บรษิัทฯ มนีโยบายที5จะจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษีสํารองตาม
กฎหมายและเงนิสาํรองต่างๆ แลว้ รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจาํปี 2561 รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 2 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เหน็สมควรเสนอใหท้ี5ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล
ประจาํปีสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท จํานวน 300 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงนิทั JงสิJน 90 ลา้นบาท (เกา้
สบิลา้นบาท) และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวบรษิทัฯ จะหกัภาษ ีณ ที5จ่าย ในอตัรารอ้ยละ 10 หรอืเท่ากบั 0.03 บาทต่อหุน้ จาก
เงนิที5ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัเงนิปันผลเป็นเงนิสดสทุธเิทา่กบั 0.27 บาทต่อหุน้ การจ่ายเงนิปันผลในครั JงนีJ เป็นไปตามนโยบายการจ่าย
ปันผลของบรษิทัฯ โดยกาํหนดรายชื5อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ที5มสีทิธริบัเงนิปันผลในวนัที5 12 มนีาคม 2562 และกาํหนด
จ่ายเงนิปันผลในวนัที5 10 พฤษภาคม 2562  

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที�ผ่านมา ดงันี5  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2561 (ปีที�เสนอ) 2560 

กาํไรสทุธ ิงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 423,182,780 224,130,441 
จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 300,000,000 225,000,000 
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.71 1.00 
                   เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) 0.45 1.00  
วนัที �จ่ายเงนิปันผล 4 พฤษภาคม 2561 18 กนัยายน 2560  
                  เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) 0.51 - 
วนัที �จ่ายเงนิปันผล 30 สงิหาคม 2561 - 
                  เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) 0.45 - 
วนัที �จ่ายเงนิปันผล 21 พฤศจกิายน 2561 - 
            เงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2561 (บาท/หุน้) 0.30 - 
วนัที �จ่ายเงนิปันผล 10 พฤษภาคม 2562 - 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั 5งสิ5น (บาท) 407,250,000   225,000,000  
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสทุธิ (%) 96.24 100.39  

 
การลงมติ: วาระนีJตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ5งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที� 5 พิจารณาเลือกตั 5งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล: ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ขอ้ 18 กาํหนดว่าในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีทุกครั Jง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยหนึ5งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกล้ที5สุดกบัส่วนหนึ5งในสาม 
(1/3) กรรมการซึ5งพน้จากตาํแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัตําแหน่งอกีได ้กรรมการที5จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก
และปีที5สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั Jนใหใ้ชว้ธิสีมคัรใจของกรรมการหากกรรมการที5สมคัรใจออกจากตําแหน่งยงัไม่ครบ
จํานวนตามวรรคแรกกใ็ห้ใช้วิธีจบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที5อยู่ในตําแหน่งนานที5สุดนั Jนเป็นผู้ออกจาก
ตาํแหน่ง ในปีนีJมกีรรมการที5ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระดงันีJ 

1. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการ  
2. นางสาวรตันา พรรณนิภา กรรมการ 
3. นางสาวสมพร อาํไพสทุธพิงษ์ กรรมการ 

ทั JงนีJบรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื5อบุคคลเพื5อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั Jงเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่าง
วนัที5 12 กุมภาพนัธ์ 2562 – 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ผ่านระบบการแจง้ขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไดเ้ผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื5อครบกําหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื5อบุคคลใดเขา้มารบัการพจิารณาเลือกตั Jงเป็น
กรรมการ 

 
ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ซึ5งไมร่วม

กรรมการผู้มสี่วนได้เสยี ได้พจิารณาถงึความเหมาะสมที5จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินงานของบรษิัทฯ ตลอดจนได้
พจิารณาคุณสมบตั ิประสบการณ์ และความเชี5ยวชาญของกรรมการที5ครบกาํหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระแลว้เหน็ว่า
เป็นผูท้ี5มคีวามรู ้ความเชี5ยวชาญ และประสบการณ์ที5จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของ บรษิทัฯ โดยให ้(1) ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา 
(2) นางสาวรตันา พรรณนิภา (3) นางสาวสมพร อาํไพสทุธพิงษ์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ5ง 

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษทั: ไดพ้จิารณาและมมีตเิหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน เหน็สมควรเสนอใหท้ี5ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตั Jงกรรมการแทนกรรมการที5ออกจากตําแหน่งตามวาระ
โดยเสนอชื5อกรรมการที5ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการและดํารงตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึ5ง ไดแ้ก ่
(1) ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา (2) นางสาวรตันา พรรณนิภา (3) นางสาวสมพร อาํไพสุทธพิงษ์ เนื5องจากกรรมการทุกท่านที5ถูก
เสนอชื5อ เป็นผูท้รงคณุวุฒ ิมคีวามเชี5ยวชาญหลากหลายอาชพี มภีาวะผูนํ้า มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล มปีระวตักิารทาํงานที5โปร่งใส 
มคีุณสมบตัเิหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี5ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตั Jงบุคคลทั Jง 3 
ทา่นเป็นกรรมการบรษิทั รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3 

 
การลงมติ: วาระนีJตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ5งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที� 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
 

วตัถปุระสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า ห้ามมใิห ้ 
บรษิทัฯ จ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอื5นใดใหแ้กก่รรมการเวน้แต่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ ขอ้ 31 กาํหนดว่า กรรมการมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิทัฯ ในรปูของเงนิรางวลั เบีJยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรอื
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ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื5น ตามที5ประชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณากาํหนดและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า (2/3) ของ
จาํนวนเสยีงทั Jงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ5งที5ประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์
เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที5ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี5ยนแปลงเป็นอย่างอื5นก็ได ้
นอกจากนีJ กรรมการมสีทิธไิดร้บัเบีJยเลีJยงและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทัฯ ขอ้ความในวรรคหนึ5งของขอ้บงัคบั ขอ้ 
31 ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที5ได้ร ับการแต่งตั Jงมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที5จะได้ร ับ
คา่ตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที5เป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทัฯ 

 
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน: ได้พจิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และ

คณะกรรมการชุดย่อย โดยคาํนึงถงึกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษิทั ประสบการณ์ ภาระหน้าที5 ขอบเขตและบทบาท
ของความรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงึประโยชน์ที5คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน ทั JงนีJ อยู่ใน
ลกัษณะที5เปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัที5ปฏบิตัอิยูใ่นอตุสาหกรรม 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที5ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจาํปี 2562 เพื5อความโปร่งใสตามหลกักาํกบักจิการที5ด ีโดยคณะกรรมการ
บรษิทัเหน็สมควรใหท้ี5ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัติามอตัราที5ปรากฏในตาราง ดงัต่อไปนีJ 

 

ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ 
เบี5ยประชุม / ครั 5ง (บาท) 
ปี ?@AB ปี ?@A? 

คณะกรรมการบริษทั (BOD)  
     - ประธานกรรมการบรษิทั q�,��� 50,000 
     - กรรมการ ��,��� 30,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)  
     - ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� 30,000 
     - กรรมการ ��,��� 20,000 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (RISK)  
     - ประธานกรรมการบรหิารความเสี5ยง ��,��� 30,000 
     - กรรมการ ��,��� 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
(NRC) 

 

     - ประธานสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ��,��� 30,000 
     - กรรมการ ��,��� 20,000 
คณะกรรมการบริหาร (EC)  
     - ประธานกรรมการบรหิาร - ไมม่ ี- - ไม่มี - 
     - กรรมการ - ไมม่ ี- - ไม่มี - 

 
การลงมติ: วาระนีJตอ้งผ่านมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึ5งมาประชุมและออกเสยีง   

ลงคะแนน 
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วาระที� 7 พิจารณาแต่งตั 5งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2562 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล: เพื5อใหเ้ป็นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาํหนดใหท้ี5
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาแต่งตั Jงผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าสอบบญัชปีระจําปีของบรษิทัฯ นอกจากนีJ ตามประกาศ
ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน กาํหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชรีายเดมิ
ปฏบิตัหิน้าที5สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ มาแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั โดยสามารถ
แต่งตั Jงผูส้อบบญัชรีายใหมท่ี5สงักดัสาํนกังานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิได ้
 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ: ไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชบีรษิทั สาํนกังาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ ประจําปี 2562 เนื5องจากบรษิทัสาํนักงาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชทีี5เกี5ยวโยงกบัการนําบรษิทัฯ เขา้ตลาด
หลกัทรพัยเ์มื5อปีที5แลว้ จงึไดด้าํเนินการต่อราคาและขออนุญาตใชผู้ส้อบบญัชรีายเดมิ สว่นคา่ใชจ้่ายยงัคงเทา่เดมิเท่ากบัปีที5แลว้ 
เป็นจํานวนเงนิรวม 5,550,000 บาท (หา้ลา้นหา้แสนหา้หมื5นบาท) โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอใหท้ี5ประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

 
ความเหน็คณะกรรมการบริษทั: โดยการพจิารณาและเหน็ชอบตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอ

ใหท้ี5ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตั Jงผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ประจาํปี 2562 โดยมรีายนามต่อไปนีJ 

รายชื�อผู้สอบบญัชี เลขที�ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ 3516 
นางสาวกิ5งกาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ 4496 
นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ 4521 
นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ 3972 
นางสาวรสพร เดชอาคม 5659 
นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ 5872 
 
โดยผูส้อบบญัชดีงักล่าว ไดร้บัอนุญาตใหต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และแสดงความเหน็เกี5ยวกบังบการเงนิประจําปี

ของบรษิทัฯ หากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าที5ได ้บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จํากดั สามารถจดัหาผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตรายอื5นจากบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เพื5อทาํหน้าที5แทนได ้

คณะกรรมการบรษิทั เหน็ควรใหท้ี5ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีประจําปี 2562 
ไดร้บัคา่ตอบแทนในการสอบบญัชจีากบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงนิรวม 5,550,000 (หา้ลา้นหา้แสนหา้หมื5นบาท) ซึ5ง
เป็นยอดเท่ากบัปีที5แลว้ ผูส้อบบญัชดีงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี5เกี5ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชงีบการเงนิบรษิทัฯ ประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงนิรวมทั JงสิJน 5,550,000 บาท (หา้ลา้นหา้แสน
หา้หมื5นบาท)  มรีายละเอยีดดงัต่อไปนีJ 

คา่ธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงนิประจาํปีสาํหรบัรอบปีบญัชสีิJนสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2562 ของ บรษิทัฯ และกลุ่ม
บรษิทั จาํนวนเงนิรวม 3,300,000 บาท (สามลา้นสามแสนบาท) รายละเอยีดดงันีJ 



 

 
7 

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั 5น จาํกดั (มหาชน)    450,000 บาท (สี5แสนหา้หมื5นบาท) 
บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั           2,000,000 บาท (สองลา้นบาท) 
บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั     650,000 บาท (หกแสนหา้หมื5นบาท) 
บรษิทั แคสแมท จาํกดั                 200,000 บาท (สองแสนบาท) 

ค่าธรรมเนียมสอบทานงบไตรมาสใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทั จํานวนเงนิรวม 2,250,000 บาท (สอง
ลา้นสองแสนหา้หมื5นบาท) รายละเอยีดดงันีJ 

 
บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั 5น จาํกดั (มหาชน)    600,000 บาท (หกแสนบาท) 
บรษิทั ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั           1,050,000 บาท (หนึ5งลา้นหา้หมื5นบาท) 
บรษิทั ทคีวิเอม็ ไลฟ์ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร ์จาํกดั      450,000 บาท (สี5แสนหา้หมื5นบาท) 
บรษิทั แคสแมท จาํกดั         150,000 บาท (หนึ5งแสนหา้หมื5นบาท) 

ค่าสอบบญัชี เปลี�ยนแปลงจากปี 2560 
จากเหตุผลการขา้งตน้ ถอืว่าเป็นราคาที5เหมาะสม เหน็ควรเสนอใหท้ี5ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ
 

ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2561 – 2562 

รายการ ปี 2562 (ปีที�เสนอ) ปี 2561 
อตัราค่าตอบแทน 

เมื�อเทียบกบัปีก่อน (+/-) 

บรษิทัผูส้อบบญัช ี
บรษิทั สาํนกังาน  

อวีาย จาํกดั 
บรษิทั สาํนกังาน  

อวีาย จาํกดั 0.00% 
คา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  5,550,000 บาท   5,550,000 บาท  

 
การลงมติ: วาระนีJตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ5งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 

จงึเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 ในวนัพฤหสับดทีี5 25 เมษายน 2562 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุมแมจกิ 3 ชั Jน 2 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชั 5น เลขที5 99 ถนนวิภาวดรีงัสติ เขตหลกัสี5 
กรุงเทพมหานคร 10210 รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 4 บรษิทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบยีนเพื5อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ได้
ตั Jงแต่เวลา 12.00 น. 

ทั JงนีJ เพื5ออํานวยความสะดวกในการเดินทางวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ ได้จดับรกิารรถรบั-ส่งผู้ถอืหุน้ที5
สถานีรถไฟฟ้าหมอชติ โดยมจีุดนดัหมายบรเิวณประตทูางเขา้ลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้าหมอชติ ในเวลา 12.00 น. ผูถ้อืหุน้ราย
ใดประสงค์ใชบ้รกิารดงักล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที5เจ้าหน้าที5 E-Mail: CS@tqm.co.th หรอืตดิต่อทางโทรศพัท์ที5
หมายเลข 02 119 8888 ต่อ 1069 และ 1088 ภายในวนัที5 20 เมษายน 2562 

อนึ5ง กรณีที5ท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองไดแ้ละมคีวามประสงคแ์ต่งตั Jงบุคคลอื5นเขา้ร่วมประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนในการประชุมครั JงนีJ โปรดรกัษาสทิธ ิการออกเสยีงของท่านโดยการมอบฉันทะใหบุ้คคลอื5นหรอืกรรมการอสิระ
เขา้ร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสอืมอบฉันทะที5แนบมาพรอ้มนีJ รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5 หรอืท่านผูถ้อืหุน้สามารถ
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ดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวขา้งตน้ได้จากทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ที5 www.tqmcorp.co.th โดยใหเ้ลอืกใชแ้บบใด
แบบหนึ5งตามที5ระบุไวเ้ทา่นั Jน  

ผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ คอื นายชนิภทัร วสิทุธแิพทย ์เขา้รว่มประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนในนามของผูถ้อืหุน้ได้ โดยขอ้มลูกรรมการอสิระ คุณสมบตั ิและนิยามของกรรมการอสิระ รายละเอยีดตามเอกสาร
แนบ 6 ทั JงนีJ ขอความรว่มมอืจากทา่นโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะมายงับรษิทัฯ ภายในวนัศุกรท์ี5 19 เมษายน 2562 โดยส่งมาที5
สว่นเลขานุการบรษิทัฯ บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั 5น จาํกดั (มหาชน) เลขที5 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว 
กรงุเทพมหานคร 10230 
 

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานที5ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 

  ขอแสดงความนบัถอื 
บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั 5น จาํกดั (มหาชน) 
 

 
 
 (นายอญัชลนิ พรรณนภิา) 
     ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


