
ประเภท 
          

เบนซิน 
(Gassolin
e) 

 

 
33.56 - - - 34.01 - 34.06 33.56 - 33.56 

แกส๊
โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

26.15 26.15 26.15 26.15 26.15 26.15 26.15 26.15 26.15 26.15 
แกส๊
โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 

แกส๊
โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

24.64 24.64 24.64 24.64 24.64 - 24.64 24.64 24.64 24.64 

แกส๊
โซฮอล์ 
(Gasohol) 

 
 

20.79 20.79 - - - - - - - - 

ดีเซล 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19 23.19 

ดีเซลหมนุเรว็ พรีเมียม 30.86 30.96 32.64 32.26 32.84 - - - - - 
มีผลตัง้แต่  (Effective 
Date) 

27 Mar 

05:00 

27 Mar 

05:00 

27 Mar 

05:00 

27 Mar 

05:00 

27 Mar 

05:00 

27 Mar 

05:00 

27 Mar 

05:00 

27 Mar 

05:00 

27 Mar 

05:00 

27 Mar 

05:00 

ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการส ารวจแนวโน้มการลงทุนของบริษัท

ร่วมทุนญ่ีปุ่นในประเทศไทย ปี 2563 มี

บริษัทร่วมทุนญ่ีปุ่นจ านวน 5,856 บริษัท 

เพิ่มขึ้ น 412 บริษัท จากการส ารวจครั้งก่อน

เมื่อ 3 ปีท่ีแล้วองค์การส่งเสริมการค้า

ต่างประเทศญ่ี ปุ่น (เจโทร) ส านักงาน

กรุงเทพฯ เปิดเผย ”ผลการส ารวจแนวโน้ม

การลงทุนของบริษัทร่วมทุนญ่ีปุ่นในประเทศ

ไทยประจ าปี 2563” ซ่ึงเป็นการส ารวจครั้ง

ท่ี 4 หลงัจากท าการส ารวจเมื่อ 3 ปีก่อนใน

เดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2560 โดยส ารวจครั้งน้ี

ได้ท าการตรวจสอบและยืนยนัสถานะการ

ประกอบธุรกิจญ่ีปุ่นในประเทศไทย 5,856 

บริษัท มีจ านวนบริษัทเพิ่มขึ้ น 412 บริษัท

เมื่อเทียบกับการส ารวจครั้งก่อนท่ี 5,444 

บริษัทเมื่อพิจารณาสดัส่วนของบริษัทร่วมทุน

ญ่ีปุ่นจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

พบว่า อันดับ 1 “อุตสาหกรรมการผลิต 

2,344 บริษัท  อนัดับ 2 “การคา้ส่งและ

การคา้ปลีก 1,486 บริษัท อนัดบั 3 การ

บริการ 1,017 บริษัท โดยท่ี “การบริการ” 

มีจ านวนเพิ่มขึ้ นถึง 121 บริษัทเทียบกบัการ

ส ารวจครั้งก่อนหน้าท่ี 896 บริษัท เป็น 

1,017 บริษัท เป็นครั้งแรกตั้งแต่ท าการ

ส ารวจท่ีจ านวนบริษัททะลุ 1,000 บริษัท 

ในอุตสาหกรรมภาคการผลิตพบว่าไม่ค่อยมี

การเปล่ียนแปลงนักเมื่อเทียบกบัการส ารวจ

ครั้งก่อนหน้าท่ี 2,346 บริษัท ลดลงเหลือ 

2,344 บริษัท และในอุตสาหกรรมการคา้ส่ง

และการคา้ปลีก จากการส ารวจครั้งก่อนหน้า

มีจ านวน 1,360 บริษัท เพิ่มขึ้ นมา 126 

บริษัท เป็น 1,486 บริษัท (การค้าส่ง 

1,392 บริษัท และการคา้ปลีก 94 บริษัท) 

(อา้งอิง 1)ส าหรบัสดัส่วนการจ าแนกขนาด

บริษัทผูถื้อหุน้ฝ่ายญ่ีปุ่น พบว่าสัดส่วนของ

บริษัทท่ีผูถื้อหุน้ฝ่ายญ่ีปุ่นเป็นบริษัทขนาด

ใหญ่รอ้ยละ 47.6 ของทั้งหมด เป็นบริษัท

ขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงบุคคล

ธรรมดารอ้ยละ 52.4 ของทั้งหมด เพิ่มขึ้ น

มากกว่ารอ้ยละ 50ต่อเน่ืองจากการส ารวจ

ครั้งก่อน  โดยท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ พบว่า

มีการกระจุกตัวอยู่ในกรุงทพฯ และเขต

ปริมณฑลเป็นหลัก ซ่ึงจ านวนบริษัทท่ีตั้งอยู่

ใน 10 จังหวดัในตารางคิดเป็นจ านวนถึง

รอ้ยละ 95 ของบริษัททั้งหมด โดยเฉพาะใน

กรุงเทพฯ มีสดัส่วนบริษัทท่ีตั้งอยูม่ากถึงรอ้ย

ละ 53นายทาเคทานิ อทัสึชิ ประธานเจโทร 

กรุงเทพฯ กล่าวว่า แม้จะได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโควิด-19 ทัว่โลก บริษัท

ร่วมทุนญ่ีปุ่นในไทยยงัเพิ่มจ านวนมากกว่า 

400 บริษัท และมีบริษัทท่ียงัด าเนินกิจการ

ต่อไปไดอ้ยู่ถึง 5,856 บริษัท ท าใหเ้จโทร 

กรุงเทพฯ ยังคงสนับสนุนการลงทุนของ

บริษัทร่วมทุนญ่ีปุ่นในประเทศไทยอย่างแข็ง

ขนั เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของทั้งสองประเทศ ไทยและญ่ีปุ่น 

     
(ทีม่า:ส านกัขา่วไทย,วนัที ่29 มนีาคม 2564 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

91 
95 

E20 
E85 

ราคาทองประจ าวนั 

96.5% รบัซ้ือ 
(บาท) 

ขายออก
(บาท) 

ทองค าแท่ง 25,050 25,150 
ทองรปูพรรณ 24,604.68 25,650 

ท่ีมา : สมาคมคา้ทองค า 

ตอ่ยอดธุรกิจ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร า ย วั น    

วนัท่ี 30 มีนาคม  พ.ศ. 2564 ราคา  10  บาท 

ตดิตามอ่านหนังสือพมิพไ์ด้ 
www.bfa.co.th/tynews.php

 

เลขทะเบียน สสช.90/2559  ISSN 2539-6048  

ฉบบัท่ี 1603 ปีท่ี 6 

ผลส ารวจบ.ร่วมทุนญี่ปุ่นในไทยมเีพิม่ขึน้ 
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หนา้ 2 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   30  มีนาคม  พ.ศ.2564 

 

อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียทีธ่นาคารพาณิชยใ์ช้ซือ้ขายกับลูกค้า        ประจ าวันที ่29 มีนาคม 2564 
 ( บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ ) 

  ประเทศ สกุลเงนิ 
อัตราซือ้ถัวเฉล่ีย อัตราขาย 

ถัวเฉล่ีย ตั๋วเงนิ เงนิโอน 
 

 
 

สหรฐัอเมรกิา USD 30.9265 31.0191 31.3520 

 

สหราชอาณาจกัร GBP 42.3647 42.5271 43.4045 

 

ยโูรโซน EUR 36.2623 36.3650 37.1268 

 

ญีปุ่่ น (ต่อ 100 เยน) JPY 28.0082 28.1046 28.8374 

 

ฮ่องกง HKD 3.9543 3.9732 4.0591 

 

มาเลเซยี MYR 7.3763 7.4157 7.6264 

 

สงิคโปร ์ SGD 22.7999 22.8783 23.4518 

 

บรไูนดารุสซาลาม BND 22.6990 22.7901 23.5631 

 

ฟิลปิปินส ์ PHP 0.6251 0.6303 0.6568 

 

อนิโดนีเซยี (ต่อ 1000 รเูปีย) IDR 1.9970 2.0622 2.2743 

 

อนิเดยี INR 0.3833 0.4037 0.4565 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ CHF 32.7388 32.8322 33.5512 

 

ออสเตรเลยี AUD 23.3074 23.3728 24.2000 

 

นิวซแีลนด ์ NZD 21.3881 21.4625 22.0836 

 

แคนาดา CAD 24.3804 24.4613 25.0122 

 

สวเีดน SEK 3.5429 3.5617 3.6390 

 

เดนมารก์ DKK 4.8749 4.8929 4.9903 

 

นอรเ์วย ์ NOK 3.5689 3.5834 3.6670 

 

จนี CNY 4.6687 4.7026 4.8432 

 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 



 

หนา้ 3 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ วนัท่ี   30  มีนาคม  พ.ศ.2564 

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ์ 

ประจ าวนัที ่30  มนีาคม 2564 

 

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผดินัด* บตัรเครดติ 

ธนาคารพาณชิย์จดทะเบียนในประเทศ       

กรุงเทพ 5.8750 5.2500 5.7500 18.0000 20.7500 16.0000 

กรุงไทย 5.8200 5.2500 6.2200 16.2200 28.0000 - 

กสิกรไทย 5.8400 5.4700 5.9700 20.9700 22.9700 16.0000 

ไทยพาณิชย์ 5.8450 5.2500 5.9950 28.0000 28.0000 16.0000 

กรุงศรีอยุธยา 5.9500 5.5800 6.0500 21.0000 28.0000 - 

ทหารไทย 6.1500 6.1250 6.2800 25.0000 25.0000 16.0000 

ยูโอบี 6.8000 6.6000 7.3500 28.0000 28.0000 16.0000 

ซีไอเอ็มบี ไทย 6.8500 6.3500 7.3500 28.0000 28.0000 16.0000 

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 6.7800 6.5300 - 12.2800 15.0000 - 

ธนชาต 6.1500 6.1250 6.2800 13.7800 18.0000 
9.9000 - 
16.0000 

ทิสโก้ 6.4500 6.4500 6.7250 36.0000 36.0000 - 

เมกะ สากลพาณิชย์ 6.5000 6.0000 6.2500 12.0000 15.0000 - 

เกียรตินาคิน 6.4500 6.5250 6.6500 28.0000 28.0000 - 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  7.2500 6.6250 7.3500 18.0000 18.0000 - 

ไอซีบีซี (ไทย) 7.0250 6.5000 7.0000 21.0000 21.0000 16.0000 

ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 8.2800 8.1000 8.8000 35.0000 35.0000 - 

แห่งประเทศจีน(ไทย) 7.7500 6.2500 7.0000 12.7500 22.2500 16.0000 

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 7.5500 7.5500 - 20.0000 20.0000 - 

ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 6.8750 6.0000 - 15.0000 15.0000 - 

เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 6.6416 6.2384 6.6888 21.5263 23.7879 16.0000 

สาขาธนาคารต่างประเทศ       

ซิตีแ้บงก์ - 6.3500 - 20.9900 45.6300 16.0000 

ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอร์เรช่ัน 9.3750 6.1250 7.6250 14.7500 15.0000 - 

ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 6.7500 6.7500 6.7500 20.0000 20.0000 - 

ดอยซ์แบงก์ 6.7500 6.7500 - 20.0000 22.0000 - 

เจพมีอร์แกน เชส 7.0000 7.0000 - 14.0000 21.0000 - 

แห่งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน 6.7500 6.7500 10.5000 13.5000 22.0000 - 

อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 8.0000 8.0000 8.0000 11.5000 15.0000 - 

อาร์ เอช บี 9.3500 9.1000 9.3500 20.0000 20.0000 - 

โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน 6.2500 6.2500 - 15.0000 18.0000 - 

มิซูโฮ 6.8750 6.0000 - 28.0000 28.0000 - 

บีเอ็นพ ีพารีบาส์ 7.0000 7.0000 - 7.0000 18.0000 - 

เฉลี่ยของสาขาธนาคารต่างประเทศ 7.4100 6.9159 8.4450 16.7945 22.2391 16.0000 

             

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 



 

หนา้ 4 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ.2564 

  



 

หนา้ 5 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ.2564 

 

 

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 

โทรศพัท์ 1737, 0-2119-8888 โทรสาร 0-2119-9000 www.tqmcorp.co.th 
ที ่TC0010364          

วันที ่29 มนีาคม 2564 
 
เรือ่ง ขอเรยีนเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษัิท ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1. ส าเนารายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 (เอกสารประกอบวาระที ่1) 

2. รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 (QR code) (เอกสารประกอบวาระที ่2 - 4) 
3. ประวัตกิรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ และไดรั้บการเสนอชือ่เขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ (เอกสารประกอบวาระที ่5) 

  4. นยิามกรรมการอสิระ และขอ้มลูของกรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้ับมอบฉันทะ  
  5. ขอ้บังคับบรษัิท ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้  

6. เอกสารและหลักฐานทีผู่เ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มการประชมุ วธิกีารการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน หลักเกณฑก์าร

ลงคะแนนเสยีง การนับคะแนน การแจง้ผลการนับคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM)  
7. ใบตอบรับเขา้ร่วมประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) 
8. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
 

 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2564 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่22 กมุภาพันธ ์2564 ไดม้มีตใิหเ้รยีก
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) เพยีงรปูแบบเดยีวเทา่นัน้ ตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดโดยกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ในวันพธุ
ที ่28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุซือ่สัตย ์ชัน้ 6 บรษัิท ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเข ้
บัว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชญิผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) ตามวันเวลาดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระ
การประชุม ดังต่อไปนี้ 
  
วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2563  
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: บรษัิทไดจั้ดใหม้กีารประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วันที ่24 ธันวาคม 2563 โดยมรีายละเอยีดตามส าเนา
รายงานการประชมุตามทีส่ง่มาดว้ย 

 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั: การบันทกึรายงานการประชมุดังกล่าวมคีวามถูกตอ้งตรงตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จงึเห็นควรเสนอใหท้ี่
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 รับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 รายละเอยีดตาม (เอกสารแนบ 1)  

 

การลงมต:ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที ่2  พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2563 
 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: บรษัิทไดส้รปุรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิท และการเปลีย่นแปลงส าคัญทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2563 
 

 ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั: เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ
ของบรษัิทในรอบปี 2563 รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 รายละเอยีดตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 2) 
 

 การลงมต:ิ วาระนีไ้มม่กีารลงมตจิากผูถ้อืหุน้ เนือ่งจากเป็นวาระรับทราบ 
 
วาระที ่3  พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจ าปี 2563 ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัช ี
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึง่ก าหนดให ้บรษัิทตอ้งจัดท างบดุล
และงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 โดยมผีูส้อบบัญชขีองบรษัิทไดต้รวจสอบและลงนามรับรองแลว้ เพือ่น าเสนอต่อทีป่ระชมุสามัญผู ้
ถอืหุน้พจิารณาอนุมัต ิทัง้นี ้บรษัิทไดจั้ดสง่งบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 ใหก้ับผูถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

                            หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

31 ธนัวาคม 2563 

สนิทรัพยร์วม    4,953.9 

หนีส้นิรวม        2,554.3 

รายไดร้วม        3,136.1 

ก าไรสทุธ ิ        702.0 

ก าไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 2.34 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 ทีไ่ด ้
ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิท โดยบรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด มคีวามเห็นว่าถูกตอ้งเชือ่ถือ่ได ้เห็นควรใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทเสนอในทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั: เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้อนุมัตงิบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 ทีผ่่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบัญชบีรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด และไดผ้่านการพจิารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้
รายละเอยีดปรากฎในรายงานประจ าปี 2563 รายละเอยีดตาม (เอกสารแนบ 2) 

 

การลงมต:ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 



 

หนา้ 6 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ.2564 

วาระที ่4  พจิารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจา่ยเงนิปนัผล 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบรษัิทก าหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้พจิารณาการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี คณะกรรมการบรษัิทอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นครัง้คราวได  ้เมือ่ปรากฎแก่
กรรมการบรษัิท วา่บรษัิทมกี าไรพอสมควรทีจ่ะกระท าเชน่นัน้ได ้และเมือ่ไดจ้่ายเงนิปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้คราว
ตอ่ไป และมาตรา 116 และขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 46 ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไร
สทุธปิระจ าปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่บรษัิทส ารองไวค้รบถว้น
ตามจ านวนทีก่ฎหมายก าหนดแลว้  

 

อนึง่ บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลในอัตราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธหิลังจากหักภาษี ส ารองตามกฎหมายและเงนิส ารองต่าง ๆ 
แลว้ รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 รายละเอยีดตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 2) 

 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั: เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปีโดยจ่ายจากก าไรสะสม
ของปี 2563 ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2563 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2563 ส าหรับผูถ้อืหุน้จากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทในอัตราหุน้ละ 1.15 บาทจ านวน 
300 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 345 ลา้นบาท (สามรอ้ยสีส่บิหา้ลา้นบาท) และการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวบรษัิทจะหักภาษี ณ ทีจ่่ายในอัตรารอ้ยละ 10 หรอื
เทา่กับ 0.115 บาทตอ่หุน้ จากเงนิทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้ับ ผูถ้อืหุน้จะไดร้ับเงนิปันผลเป็นเงนิสดสุทธเิท่ากับ 1.035 บาทต่อหุน้ การจ่ายเงนิปันผลในครัง้นี้ เป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบรษัิท ซึง่บรษัิทไดตั้ง้ส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ โดยก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธไิดรั้บปันผล (Record date) ในวันที ่10 
มนีาคม 2564 (ขึน้เครือ่งหมาย XD ในวันที ่9 มนีาคม 2564) และใหจ้่ายเงนิปันผลในวันที ่14 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี้ สทิธใินการรับเงนิปันผลดังกล่าวยังมี
ความไมแ่น่นอน เนือ่งจากตอ้งไดร้ับการอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กอ่น 

 

ตารางเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลในปีทีผ่า่นมา ดงันี ้
 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล 2563 (ปีทีเ่สนอ) 2562 2561 

ก าไรสทุธ ิงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 625,669,423 542,544,004 423,182,780 

จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 

รวมเงนิปนัผลจา่ยตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 2.15 1.75 1.71 

เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 1.00 0.65 0.45 

วนัทีจ่า่ยเงนิปันผล 8 กนัยายน 2563 12 กนัยายน 2562 4 พฤษภาคม 2561 

เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) - - 0.51 

วนัทีจ่า่ยเงนิปันผล - - 30 สงิหาคม 2561 

เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) - - 0.45 

วนัทีจ่า่ยเงนิปันผล - - 21 พฤศจกิายน 2561 

เงนิปันผลจากผลการด าเนนิงานและก าไรสะสมปี 2563 (บาท/หุน้) 1.15 1.10 0.30 

วนัทีจ่า่ยเงนิปันผล 14 พฤษภาคม 2564 14 พฤษภาคม 2563 10 พฤษภาคม 2562 

รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยท ัง้ส ิน้ (บาท) 645,000,000 525,000,000 407,250,000 

อตัราสว่นการจา่ยเงนิปนัผลเทยีบกบัก าไรสทุธ ิ(%) 103.09 96.77 96.24 
 

การลงมต:ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหนง่ตามวาระ 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการ
ประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็น
สามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลอืกใหก้ลับเขา้มารับต าแหน่งอกีได ้กรรมการที่
จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ใหใ้ชว้ธิสีมัครใจของกรรมการหากกรรมการทีส่มัครใจออกจากต าแหน่งยังไม่ครบ
จ านวนตามวรรคแรกก็ใหใ้ชว้ธิีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ในปีนี้มกีรรมการทีค่รบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระดังนี ้

 

(1) ดร.อัญชลนิ พรรณนภิา ประธานกรรมการ 
(2) นายมารตุ  สมิะเสถยีร กรรมการอสิระ 
(3) นายอ าพน อน้เอีย่ม  กรรมการ 
 

ทัง้นี้ บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บุคคลเพือ่เขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ระหว่างวันที ่1 ธันวาคม 2563 – 
31 ธันวาคม 2563 ผา่นระบบการแจง้ข่าวของตลาดหลักทรัพยฯ์ และไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท เมือ่ครบก าหนดแลว้ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอ
รายชือ่บคุคลใดเขา้มารับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี 
ไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมทีจ่ะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนนิงานของบรษัิท ตลอดจนไดพ้จิารณาคุณสมบัต ิประสบการณ์ และความเชีย่วชาญของ
กรรมการทีค่รบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระแลว้เห็นวา่เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนนิงานของบรษัิท โดย
ให ้(1) ดร.อัญชลนิ พรรณนภิา  
(2) นายมารุต สมิะเสถยีร (3) นายอ าพน อน้เอีย่ม กลับเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึง่บุคคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ในครัง้นี้ไดผ้่านกระบวนการ
กลั่นกรอง หรอืการพจิารณาอยา่งรอบคอบแลว้ 

 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั: ไดพ้จิารณาและมมีตเิห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควร
เสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระโดยเสนอชือ่กรรมการทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ท่าน 
กลับเขา้มาเป็นกรรมการและด ารงต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึง่ ไดแ้ก่ (1) ดร.อัญชลนิ พรรณนภิา (2) นายมารุต สมิะเสถยีร (3) นายอ าพน อน้เอีย่ม เนื่องจาก
กรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชือ่ เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมคีวามเชีย่วชาญหลากหลายอาชพี มภีาวะผูน้ า มวีสิัยทัศน์กวา้งไกล มีประวัตกิารท างานที่โปร่งใส มี
คุณสมบัตเิหมาะสมกับการประกอบธุรกจิของบริษัท ซึง่บุคคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ในครัง้นี้ไดผ้่านกระบวนการกล่ันกรอง หรอืการพจิารณาอย่างรอบคอบ 
ระมัดระวังของคณะกรรมการบรษัิทแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่านเป็นกรรมการบรษัิท รายละเอยีดตาม 
(เอกสารแนบ 3) 

 

ทัง้นี้ นายมารุต สมิะเสถยีร ซึง่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ เป็นบุคคลทีม่ีคุณสมบัตคิรบถว้นตรงตามนิยามกรรมการอสิระของตลาด

หลักทรัพยฯ์ และของบรษัิท ซึง่จะสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระและเป็นไปตามเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การลงมต:ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 



 

หนา้ 7 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ.2564 

วาระที ่6  พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ ประจ าปี 2564 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดวา่ หา้มมใิห ้ บรษัิทจ่ายเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่
ใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บังคับของบรษัิทและตามขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 31 ก าหนดว่า กรรมการมสีทิธไิดรั้บค่าตอบแทนจาก
บรษัิทในรปูของเงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอืน่ ตามทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณาก าหนดและลงมตดิว้ยคะแนน
เสยีงไม่นอ้ยกว่า (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่ทีป่ระชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลักเกณฑ์
เฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่ก็ได ้นอกจากนี้ กรรมการมสีทิธไิดร้ับเบีย้
เลีย้งและสวัสดกิารต่าง ๆ ตามระเบยีบของบรษัิทขอ้ความในวรรคหนึง่ของขอ้บังคับขอ้ 31 ไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้มาจาก
พนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิท ในอันทีจ่ะไดร้ับคา่ตอบแทน และผลประโยชนใ์นฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 

 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: ไดพ้จิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชุดย่อย โดย
ค านงึถงึกลยทุธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบรษัิท ประสบการณ์ ภาระหนา้ที ่ขอบเขตและบทบาทของความรับผดิชอบ (Accountability and Responsibility) 
รวมถงึประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้ับจากกรรมการแตล่ะคน ทัง้นี ้อยูใ่นลักษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้ับระดับทีป่ฏบัิตอิยูใ่นอตุสาหกรรม 

 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั: เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2564 เพือ่ความโปรง่ใสตามหลักก ากับกจิการทีด่ ีโดยคณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัติ
ตามอัตราทีป่รากฏในตาราง ซึง่เป็นจ านวนเงนิเทา่กับปี 2563 ดังตอ่ไปนี ้

คา่ตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ 
เบ ีย้ประชุม / คร ัง้ (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 

คณะกรรมการบรษิทั (BOD) 

- ประธานกรรมการ 50,000 50,000 

- กรรมการ 30,000 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (RISK) 

- ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 30,000 30,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (NRC) 

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 30,000 30,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล (CG) 1/ 

- ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษัทภบิาล - 30,000 

- กรรมการ - 20,000 

คณะกรรมการบรหิาร (EC) 

- ประธานกรรมการบรหิาร - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

- กรรมการ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
หมายเหต ุ: 1/คณะกรรมการก ากับดลูกจิการและบรรษัทภบิาลไดร้ับการแตง่ตัง้จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่5/2563 ทีป่ระชมุเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2563 

 

คา่ตอบแทนอืน่ๆ ปี 2563 ปี 2564 

คณะกรรมการบรษัิท 
(BOD) 

 • ประกนัสขุภาพคา่เบีย้ประกนัวงเงนิไมเ่กนิ 70,000 บาท หรอื
คา่รักษาพยาบาลวงเงนิไมเ่กนิ 70,000 บาท 

 • ประกนัภัยความรับผดิของกรรมการ (Directors and Officers 
Liability Insurance) โดยบรษัิทเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย  

• ประกนัสขุภาพคา่เบีย้ประกนัวงเงนิไมเ่กนิ 70,000 บาท หรอื
คา่รักษาพยาบาลวงเงนิไมเ่กนิ 70,000 บาท 

• ประกนัภัยความรับผดิของกรรมการ (Directors and Officers 
Liability Insurance) โดยบรษัิทเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย 

 

การลงมต:ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที ่7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 2564 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: เพือ่ใหเ้ป็นตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เป็นผู ้
พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดคา่สอบบัญชปีระจ าปีของบรษัิท นอกจากนี ้ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ก าหนดใหบ้รษัิทจดทะเบยีน
ตอ้งจัดใหม้กีารหมนุเวยีนผูส้อบบัญช ีหากผูส้อบบัญชรีายเดมิปฏบัิตหินา้ทีส่อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทมาแลว้ 5 รอบปี
บัญชตีดิตอ่กัน โดยสามารถแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชรีายใหมท่ีส่ังกัดส านักงานสอบบัญชเีดยีวกับผูส้อบบัญชรีายเดมิได ้

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: ไดพ้จิารณาคัดเลอืกผูส้อบบัญชบีรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท
และบรษัิทยอ่ย ประจ าปี 2564 ซึง่เป็นการเปลีย่นผูส้อบบัญช ีเนือ่งจากเมือ่ไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบปรมิาณงานและอัตราคา่สอบบัญชขีองบรษัิทจดทะเบยีนอืน่
ในระดับเดยีวกันแลว้เห็นวา่บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจ ากัด มคี่าสอบบัญชทีีเ่หมาะสม มปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญ และยังเป็นผูส้อบบัญชทีี่
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ใหต้รวจสอบงบการเงนิของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยไ์ด ้ 
โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจ ากัด เป็นผูส้อบ
บัญชขีองบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 โดยมรีายนามตอ่ไปนี ้

ล าดบั รายชือ่ผูส้อบบญัช ี เลขทีผู่ส้อบบญัชรีับอนุญาต จ านวนปีทีส่อบบญัชใีหบ้รษัิท  

1 คณุโชคชยั งามวฒุกิลุ 9728 ไมม่ ี และ/หรอื 

2 คณุอรวรรณ ชณุหกจิไพศาล 6105 ไมม่ ี และ/หรอื 

3 คณุบญุญฤทธิ ์ถนอมเจรญิ 7900 ไมม่ ี  

 

 

 



 

หนา้ 8 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ.2564 

โดยผูส้อบบัญชดัีงกล่าว ไดรั้บอนุญาตใหต้รวจสอบบัญชขีองบรษัิทและบรษัิทย่อย และแสดงความเห็นเกีย่วกับงบการเงนิประจ าปีของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ย หากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตดังกลา่วไมส่ามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ด ้บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจ ากัด สามารถจัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต
รายอืน่จากบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจ ากัด เพือ่ท าหนา้ทีแ่ทนได ้ และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบัญช ีส าหรับค่าสอบบัญชขีองงบ
การเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะของบรษัิทและบรษัิทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 และค่าสอบทานงบไตรมาสใหผู้ส้อบบัญชขีอง
บรษัิทและบรษัิทยอ่ย ดังนี ้

รายการ ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 
อตัราคา่ตอบแทน 

เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น (เพิม่/(ลด)) 

บรษัิทผูส้อบบญัช ี บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั จ านวนเงนิ (บาท) % 
คา่สอบบญัช ี(บาท) 

- บรษัิท 1,050,000 1,050,000  0.00  0.00% 
- บรษัิทยอ่ย 3,670,000 4,800,000  (1,130,000) - 23.54% 

รวม 4,720,000 5,850,000  (1,130,000) - 19.32% 
 

คา่บรกิารอืน่* ตามทีจ่า่ยจรงิ 100,570   
หมายเหต ุ: *คา่สอบบัญชปีี 2563 ขา้งตน้ไมร่วมคา่บรกิารอืน่ (Non Audit fee) ซึง่เป็นคา่บรกิารตรวจสอบการควบคมุทั่วไปของระบบสารสนเทศ ค่าบรกิารจัดเตรยีมขอ้มูลเอกสารและค่าใชจ้่ายเรยีกเก็บ

อืน่ ๆ ของผูส้อบบัญชจี านวน 100,570 บาท (หนึง่แสนหา้รอ้ยเจ็ดสบิบาท) 
 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั: คณะกรรมการไดพ้จิารณาคุณสมบัตแิละค่าตอบแทนผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2564 ตามทีไ่ดผ้่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ผูส้อบบัญชดัีงกล่าวไม่มคีวามสัมพันธห์รอืมสี่วนไดส้่วนเสยีกับบรษัิทและบรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกับบคุคลดังกลา่ว จากเหตผุลดังกลา่วขา้งตน้จงึเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณา ตามรายละเอยีดดังนี้ 

1. อนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญชบีรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจ ากัด ตามรายนามขา้งตน้ เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทและบรษัิทย่อย ส าหรับ
รอบปีบัญชสีิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

2. อนุมัตคิา่ตอบแทนผูส้อบบัญช ีส าหรับค่าสอบบัญชขีองงบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สุด ณ 
วันที ่31 ธันวาคม 2564 วงเงนิไมเ่กนิ 1,050,000 บาท (หนึง่ลา้นหา้หมืน่บาท) 

3. รับทราบค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ีส าหรับค่าสอบบัญชขีองงบการเงนิบรษัิทย่อย วงเงนิไม่เกนิ 3,670,000 บาท (สามลา้นหกแสนเจ็ดหมืน่
บาท) 

 

การลงมต:ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
 

อนึง่ คณะกรรมการบรษัิทมคีวามตระหนักและหว่งใยตอ่สขุภาพและความปลอดภัยของผูถ้อืหุน้ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จงึมมีตใิหจั้ดการประชมุผูถ้อืหุน้ในปีนี้ในรูปแบบการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) โดยหากท่านผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะ
เขา้รว่มประชมุ โปรดด าเนนิการตามขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) (เอกสารแนบ 6) โดยเปิดใหล้งทะเบยีนเวลา 12.30 น. ใน
วันพธุที ่28 เมษายน 2564 

 

กรณีทีท่า่นไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) ดว้ยตนเองไดแ้ละมคีวามประสงคแ์ต่งตัง้บุคคลอืน่เขา้ร่วมประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี้ โปรดรักษาสทิธกิารออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่หรอืกรรมการอสิระเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่อ
อเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) แทน ตามแบบหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมาพรอ้มนี้ (เอกสารแนบ 7) หรอืท่านผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะ
ดังกลา่วขา้งตน้ไดจ้ากทางเว็บไซตข์องบรษัิท ที ่www.tqmcorp.co.th โดยใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบหนึง่ตามทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้  

 

ผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิท คอื นายชนิภทัร วสิุทธแิพทย ์เขา้ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) 
และออกเสยีงลงคะแนนในนามของผูถ้อืหุน้ได ้โดยขอ้มูลกรรมการอสิระ คุณสมบัต ิและนยิามของกรรมการอสิระ รายละเอยีดตาม (เอกสารแนบ 4) ทัง้นี้ ขอ
ความรว่มมอืจากทา่นโปรดสง่หนังสอืมอบฉันทะมายังบรษัิทภายในวันจันทรท์ี ่19 เมษายน 2564 โดยสง่มาที ่

“เลขานุการบรษัิท” 
บรษัิท ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน)  
เลขที ่123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบั้ว เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 

บรษัิทไดจั้ดท ารายละเอยีด ขอ้เท็จจรงิ และเหตุผล เพือ่ประกอบการพจิารณาอนุมัตวิาระต่าง ๆ ขา้งตน้ส าหรับรายงานประจ าปี 2563 บรษัิทได ้
จัดท าในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์หรอื QR Code ทีไ่ดจั้ดสง่ใหก้ับผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นีแ้ลว้  
 

 
    ขอแสดงความนับถอื 

บรษัิท ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 (นายอัญชลนิ พรรณนภิา) 

                  ประธานกรรมการ  
 

 

 

 

 

 



 

หนา้ 9 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ.2564 

 

บริษัท วีดีโอวอลล ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขท่ี 39/107 หมู่ท่ี 11  แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 

 วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท วีดีโอวอลล ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี  

1/2563 ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เวลา  10.00 น.   ณ ส านักงานเลขท่ี 39/107 หมู่ท่ี 11  

แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563     

วาระท่ี 2 พิจารณาลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท       

วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งต้ังผู้ช าระบัญชีและก าหนดอ านาจผู้ช าระบัญชี     

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน      

วาระท่ี 5 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามก าหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด

มอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมตามใบมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมแล้ว  

                         ขอแสดงความนับถือ 

วัชชีระ ขนานแข็ง           เอนก แซ่พ่าน                              
(  นายวัชชีระ ขนานแข็ง )      (  นายเอนก แซ่พ่าน ) 

               กรรมการ 

 
 

บริษทั ส านักงาน บีเอฟเอ จ ากดั 

รับสมัครทีมงาน 

ต าแหน่ง: พนักงานตรวจสอบบัญช ี2 อัตรา 

คณุสมบตั:ิ 1 ก ำลงัศกึษำ หรอื ส  ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรี
สำขำบญัช ี

2 สำมำรถใชค้อมพิวเตอรไ์ดค้ลอ่ง 
3 สำมำรถปฏิบตัิงำนตำ่งจงัหวดัไดบ้ำงเวลำ 
4 มีควำมกระตือรอืรน้ในกำรท ำงำน รกัควำมกำ้วหนำ้ใน
วิชำชีพบญัชีและศกึษำควำมรูเ้พ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

 

สนใจสง่ประวตัิท่ี e-mail: dunlawan@bfa.co.th 

หรือสมคัรดว้ยตนเองท่ี เลขท่ี 1 ซอยสทุธิพงศ ์1 ถนนสทุธิสาร       
  แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทร 021021533 

 
 

บริษัท วีดีโอวอลล ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขท่ี 39/บริษทั โฟกสั การบัญชีออนไลน์ จ ากดั 

รับสมัครเพ่ือนร่วมงาน 

ต าแหน่ง: พนักงานบัญช ี

คณุสมบตั:ิ 1 ก ำลงัศกึษำ หรอื ส  ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรสีำขำ
บญัชี 

2 สำมำรถใชค้อมพิวเตอรไ์ดค้ลอ่ง 
3 สำมำรถใชโ้ปรแกรมบญัชี Express for win จะไดร้บักำร
พิจำรณำเป็นพิเศษ 

4 มีควำมกระตือรอืรน้ในกำรท ำงำน รกัควำมกำ้วหนำ้ใน
วิชำชีพบญัชีและศกึษำควำมรูเ้พ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

 

สนใจสง่ประวตัิท่ี e-mail: saranya@focus.co.th 

หรือสมคัรดว้ยตนเองท่ี 295 ซอยลาดปลาเคา้ 55 แขวงจรเขบ้วั 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทร 029867258-9 ตอ่ 0 

 

 
 

บริษัท บิลดอั์พ จ ากัด 

3/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 วันท่ี  12  กันยายน  2561 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ใบมอบฉันทะ 

 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 

ในวันท่ี  28 กันยายน 2561เวลา 10.00 น.  ส านักงานเลขท่ี 83/76 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 14 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 
  วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี  31 พฤษภาคม 2561 
  วาระท่ี 3 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี  
 
 

 
  

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามก าหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้ 

 

 

างต้น  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรด  

  

mailto:dunlawan@bfa.co.th
mailto:saranya@focus.co.th


 

หนา้ 10 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ.2564 

 

 

  



 

หนา้ 11 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ.2564 

ช จิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ 12 หนงัสือพิมพต์อ่ยอดธุรกิจ   วนัท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

เลขที ่1 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

กรุณาส่ง 
 


