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วนัท่ี  22  มีนาคม  2562 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ทีวี ธนัเดอร์  จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. แบบลงทะเบียนในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 
3.    รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)  
4. ประวตัิยอ่และข้อมลูที่เก่ียวข้องของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการ

ทีค่รบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. ข้อมลูของผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือประจ าปี 2562  
7.   ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้า

ร่วมประชมุได้ 
8.  ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

9.  เอกสารและหลกัฐานแสดงสทิธิที่ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 
10.   หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 
11. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561 
12. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
13. แผนท่ีของสถานท่ีประชมุ 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  ทีวี ธนัเดอร์  จ ากดั (มหาชน) (บริษัท)  มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 ในวนัพธุที่  24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารกรีนปาร์คสตดูิโอ เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 
78 แยก 1 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240  เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัทได้ถกูจดัขึน้เมื่อ

วนัท่ี 27 เมษายน 2561 และได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนันบัแตว่นัประชุม
สามญั ผู้ ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้องตรงมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และได้น าขึน้บนเว็บ
ไซด์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปแล้ว และปรากฏวา่ไม่มีผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไข 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 รับรอง
รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นวา่
ได้มีการบนัทกึไว้ถกูต้องแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2. 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 
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วาระที่  2. พิจารณารับทราบผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ที่ผา่นมา  

สนิทรัพย์หมนุเวียน : 254,909,495.82 

สนิทรัพย์รวม : 759,637,276.41 

หนีส้นิหมนุเวียน :   65,990,982.59 

หนีส้นิรวม :   85,466,105.41 

รายได้รวม : 526,122,933.69 

ก าไรสทุธิ :   34,538,559.87 

บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฎในรายงานประจ าปี 2561 ตาม
สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3. 

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 รับทราบผล
การด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2. 

การลงมต ิ วาระนีเ้ป็นวาระรับทราบ จึงไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

วาระที่  3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท างบการเงินรวมส าหรับรอบปี

บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอให้ที่ประชมุ

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชุมสามญัประจ าปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2335 ก าหนด 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณา

อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน  บญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบญัชี ที่ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผา่นการตรวจสอบ

และรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ล าดบัท่ี 3. 

การลงมติ    วาระนีต้้องได้รับอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 
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วาระที่  4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561  เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด  วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 

ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 
และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไร
สทุธิประจ าปี จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแต่ละปี ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิที่เหลือ
หลงัจากหักภาษีและส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัท
จะค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2562 พิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561 เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,083,687.01 บาท และอนมุตัิ
การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.08 
บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 64,002,406.00 บาท ส าหรับหุ้นสามญัของบริษัทจ านวน 800,030,075 
หุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.  เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.0244 บาทเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิประจ าปี 2561 เป็นจ านวน
เงิน 19,560,550.44 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 95.00 ของก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย
จากผลด าเนินงานปี 2561 ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาจะถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อย
ละ 10 

2.  เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.0556 บาทเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรยกมา
ก่อนปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 44,441,855.56 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 74.05 ของก าไรสะสมที่
ยงัไมไ่ด้จดัสรร ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาจะถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 

ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน 
ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจ านวน 0.08 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสทุธิและก าไรสะสมที่ยงัไม่
จดัสรรของกิจการท่ีเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลอตัราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีเงินได้ในอตัรา 
20/80 ของเงินปันผล 

บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 (Record 
Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562  

ทัง้นี ้สทิธิในการรับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อนจนกวา่จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
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ข้อมลูเปรียบเทยีบอตัราการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2561 กบัปีที่ผา่นมา  

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล  ปี 2561 ปี 2560 

1. ก ำไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร*  60,012,140.34         45,339,376  

2. ก ำไรสทุธ*ิ*  20,590,053.09         14,672,764  

3. จ ำนวนหุน้  800,030,075       800,000,000  

4. เงนิปันผลจ่ำยอตัรำต่อหุน้  0.08 (งดจ่ำยเงนิปันผล) 

5. รวมจ ำนวนเงนิปันผลทัง้สิน้  64,002,406.00 - 

6.      สดัสว่นกำรจ่ำยเงนิปันผล    

 จำกก ำไรสะสม*  รอ้ยละ 74.05 - 

 จำกก ำไรสทุธ*ิ*  รอ้ยละ 95.00 - 

*จากก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรเฉพาะกิจการ 

**จากก าไรสทุธิเฉพาะกิจการหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ก าหนดว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม จะต้องออก
จากต าแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งในปีนีก้รรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหนง่กรรมการของบริษัทมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายมนตรี โสคติยานรัุกษ์   ต าแหนง่ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  / ประธาน 
   กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
   คา่ตอบแทน 

2. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ   ต าแหนง่  กรรมการบริษัท  
3. นางภทัรภร วรรณภิญโญ   ต าแหนง่  กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท /  

   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน ซึง่พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบ
ของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้แต่งตัง้คณะกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง  ดังรายละเอียดประวัติของทัง้ 3 ท่านที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4. และ
คณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด (รายละเอยีด
นิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5)  
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบตัิของบุคคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือทัง้ 3 ท่านแล้ว เห็นว่า
บุคคลทัง้ 3 ท่านนี ้เป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท และส าหรับกรรมการอิสระได้
ปฏิบตัิหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทโดยแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
ก าหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ 
(1) นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ (2) นายสมพงษ์  วรรณภิญโญ (3) นางภัทรภร วรรณภิญโญ ให้กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั นบัตัง้แต่
วนัที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึงวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายย่อย
เสนอวาระและรายช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณา
อนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ จ านวน 3 ทา่น คือ  

1. นายมนตรี โสคติยานรัุกษ์   ต าแหนง่ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  / ประธาน 
   กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
   คา่ตอบแทน 

2. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ   ต าแหนง่  กรรมการบริษัท  
3. นางภทัรภร วรรณภิญโญ   ต าแหนง่  กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท /  

   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
การลงมติ    วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ พิจารณา

ก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผา่นมา การปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกบับริษัทหรือใกล้เคียงกบับริษัท รวมทัง้ผลส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่
บริษัทก าหนดนัน้อยูใ่นอตัราใกล้เคียงกบัคา่เฉลีย่โดยรวมของตลาด  

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 โดยคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายไตรมาสทุก
ไตรมาส และได้รับคา่ตอบแทนเป็นคา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ ภายในวงเงินรวมไมเ่กิน 2,000,000.00 บาท ซึง่เป็นวงเงิน
คา่ตอบแทนกรรมการท่ีเทา่กบัปี 2561 ดงันี ้ 
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1. คา่เบีย้ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหนง่ คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการบริษัท 20,000 
กรรมการบริษัท 15,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 15,000 

 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ต าแหนง่ คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 20,000 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 15,000 

 
คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาคา่ตอบแทน 

ต าแหนง่ คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 
กรรมการสรรหา/พิจารณาคา่ตอบแทน 15,000 

2. คา่ตอบแทนรายไตรมาส 
ต าแหนง่ คา่ตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ตอ่

ทา่นตอ่ไตรมาส 

ประธานกรรมการ 30,000 

กรรมการ 30,000 
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ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2562 และปี 2561 

ต าแหน่ง/องค์ประกอบ
ค่าตอบแทน 

เบีย้ประชุม (ต่อครัง้/บาท) ค่าตอบแทนรายไตรมาส 
ปี 2562 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2561 

ปี 2562 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561 

ประธานกรรมการ 20,000 20,000 30,000 30,000 

กรรมการ 15,000 15,000 30,000 30,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 - - 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - - 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 20,000 20,000 - - 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 15,000 15,000 - - 

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

20,000 20,000 - - 

กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

15,000 15,000 - - 

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้นี ้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ไมไ่ด้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่ก าหนดข้างต้น 

การลงมติ  วาระนีต้้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 43 ก าหนดวา่ ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงิน
คา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักลา่วปฏิบตัิหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมนุเวียน ไม่จ าเป็นต้อง
เปลีย่นบริษัทผู้สอบบญัชีแหง่ใหม ่บริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทน
ผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียน
ผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยห้ารอบปีบญัชีนบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชีของบริษัท  โดยพิจารณาจากความ
เป็นอิสระของผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชี  มีความเห็นและเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จากบริษัท 
สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท เนื่องจากมีคณุสมบตัิครบถ้วนเหมาะสม มี
มาตรฐานการท างานท่ีด ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีความ
เป็นอิสระ ไมม่ีความสมัพนัธ์และไมม่ีสว่นได้เสยีระหวา่งผู้สอบบญัชีกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว และเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 
ไมเ่กิน 2,480.000.00 บาทโดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  
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ตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี  

ค่าสอบบัญช ี
รอบปีบัญชี 2562 

(ปีที่เสนอ) 
รอบปีบัญชี 2561 

1. คา่สอบบญัชี 2,480,000.00 2,280,000.00 
2. คา่บริการอื่น ๆ จ่ายตามจริง 82,200.00 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2562 เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 จากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท มีรายช่ือดงันี ้

1. นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 2982 หรือ 
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5599 หรือ 
3. นายจมุพฎ ไพรรัตนากร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7645 หรือ 
4. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8125 

 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ท าหน้าที่แทน โดย
ผู้สอบบญัชี ไมไ่ด้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือ
หุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่เสนอช่ือแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปีนี  ้ เป็นการ
ปฏิบตัิหน้าที่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นปีที่ 2  ผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย สงักัดส านกังานสอบบญัชี
เดียวกัน นอกจากนีค้ณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท  จ านวน 
1,450,000.00 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 1,030,000.00 
บาท รวมเป็นเงินคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2562 จ านวน 2,480,000.00 บาท 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนัเวลา และสถานท่ีดงักลา่ว
โดยพร้อมเพรียงกนั และบริษัทฯจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 12.00 น.เป็นต้นไป ส าหรับผู้ ถือหุ้น
ท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกรุณากรอกข้อความในหนงัสอืมอบ
ฉนัทะฉบบัหนึ่งฉบบัใดตามที่ได้จดัสง่มาพร้อมนีใ้ห้ครบถ้วนสมบรูณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบบัเดียวเท่านัน้ ตาม
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 
บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้า
ร่วมประชมุตามที่ได้ระบไุว้ในเอกสารแนบท้ายนีด้้วย  
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อ
สง่เสริมการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามญั
ประจ าปีผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้ในช่วงระหว่างวนัที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึงวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยบริษัท
ได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุแตอ่ยา่งใดขอแสดงความนบัถือ 

 

ขอแ สดงความนบัถือ 

 

           

           ( นาย มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ) 

          ประธานกรรมการ 

              บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2. 

ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ของ 

บริษัท ทวีี ธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที่  :  ประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอย

โรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310   

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์  ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ  ประธานฯได้กลา่วต้อนรับ 

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นทกุทา่น  และได้มอบหมายให้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานกุารบริษัท

ฯ เป็นผู้ด าเนินการก่อนการเร่ิมประชมุ  

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ  ได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ย  ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และ

ที่ปรึกษาบริษัทฯท่ีเข้าร่วมประชมุ และร่วมชีแ้จง หรือ ตอบข้อซกัถาม ในการประชมุ ดงันี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ทา่น ดงันี ้

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

2. รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสีย่ง / 

กรรมการอิสระ 

3. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ   กรรมการบริษัท / ประธานท่ีปรึกษา 

4. นางภทัรภร  วรรณภิญโญ   รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน /  

ประธานกรรมการบริหาร 

5. นายภษิูต ไล้ทอง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสีย่ง / รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 

6. นายพิรัฐ เย็นสดุใจ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสีย่ง / รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 

 7. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ  กรรมการบริษัท / เลขานกุารบริษัท / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการเข้าร่วมประชมุคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 87.5 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ทา่น ดงันี ้

1. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 
ความเสีย่ง / กรรมการอิสระ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
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1. นางปิยพร  ไล้ทอง   ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส สายงานบริหารการผลติ / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง  

2. นางสาวนารี วิชชนุากร  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารการเงิน /  
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นางสาวณภทัร  วรรณภิญโญ  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด 
 

ที่ปรึกษาบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

1. นายไพบลู ตนักลู   ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ เอบเีอเอส จ ากดั 
2. นางสาวธนวรรณ ชลายนนาวิน  ตวัแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซี

เอ็มที จ ากดั 
หลงัจากนัน้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ

การประชมุ หรือ สง่ค าถามเก่ียวกบับริษัทลว่งหน้าก่อนประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ระหวา่งวนัท่ี 10 มกราคม 2561 ถึง 12 

กุมภาพนัธ์ 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระแต่อย่างไร  และได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงวาระการประชมุ และ

ชีแ้จงวิธีการลงคะแนน การนบัคะแนนในวนันีด้งันี ้

วาระการประชุม 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560  

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2560 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการงดจา่ยเงินปันผล ส าหรับ 

ผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะที่ได้รับมอบฉนัทะให้ออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุแต่ละ

ท่าน จะได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลงัที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระ

แล้ว ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอน

ลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่จดัเก็บ ทัง้นีส้ าหรับวาระที่ 5 การเลือกตัง้

กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนตามรายช่ือกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็น
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รายบคุคล และจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุใบทัง้เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงที่ไม่

เห็นด้วยและงดออกเสยีงเพื่อนบัคะแนนก่อน แล้วจึงจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงที่เห็นด้วยหลงัจบการประชมุแล้ว  

ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ ถือหุ้นท่านใดที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

ในการนบัคะแนนวาระท่ี 2 ซึง่เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมต้่องมีการออกเสยีงลงคะแนน วาระท่ี 1 3 4 5 และ 

7 ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีงด

ออกเสียง สว่นวาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชุม วาระที่ 8 เป็นวาระเก่ียวกบัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท  ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 

ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

โดยบริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดงักลา่วนัน้หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้า

ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่ มีผู้ ใดแสดง

ความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น ให้ถือวา่ที่ประชมุเห็นชอบ หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ ทัง้นี ้เพื่อมิให้

เป็นการเสยีเวลาระหวา่งที่รอการนบัคะแนนเสยีงจะให้พิจารณาวาระถดัไป 

การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระ 

และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ

ต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีทา่นรับมอบฉนัทะมาให้ที่ประชมุทราบด้วยทกุครัง้ 

หลงัจากนัน้นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นซกัถามวิธีการ

ลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม จึงได้กลา่วเชิญขออาสาสมคัรผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 2 

ทา่น มาร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสยีงการประชมุในวนันี ้

ทัง้นีม้ีอาสาสมคัรขอร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน จ านวน 1 คน ได้แก่นางสาวพรวิมล พนูศรี ซึง่เป็นผู้

ถือหุ้น หลงัจากนัน้ไม่มีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นท่านใดเป็นอาสาสมคัรอีก นายณฐกฤต วรรณภิญโญ 

จึงได้เชิญนางสาวธนวรรณ ชลายนนาวิน ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จ ากดั ท าหน้าที่

เป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีง 

ก่อนเร่ิมการประชมุ คณุณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แถลงว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองทัง้สิน้ 29 ราย 

นบัจ านวนหุ้นได้ 494,934,102 หุ้น และผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมจ านวน 22 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 16,118,000 หุ้น 

รวมผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 51 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 511,052,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.8815 ของหุ้นที่ออก

และช าระแล้ว จ านวน 800,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบับริษัทแล้ว และเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี 

โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท า

หน้าที่ประธานในท่ีประชมุ กลา่วเปิดการประชุม 

เปิดการประชุม 
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รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์   ประธานที่ประชุม กลา่วขอบคณุ และเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 

2561 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆตามระเบียบวาระท่ีก าหนด ตามที่แจ้งให้ที่ประชมุทราบแล้ว และตามที่ปรากฏในหนงัสอื

เชิญประชมุ  โดยมอบหมายให้ นายพิรัฐ เย็นสดุใจ เป็นผู้ด าเนินการประชมุในแตล่ะวาระ 

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

นายพิรัฐ เย็นสดุใจ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดส าเนาบนัทึกรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 25 

เมษายน 2560 ที่ได้จดัสง่ลว่งหน้าไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น และได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว  ทัง้นีค้ณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้มีการบนัทกึไว้

อย่างถกูต้องและครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้น าขึน้บนเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้ นและนกัลงทนุทัว่ไปแล้ว 

ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

จากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไมม่ี

ทา่นใดซกัถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ  

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานกุารบริษัทได้แถลงว่าในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 2 ราย 

จ านวน 47,500 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 53 ราย รวมจ านวนหุ้น 511,099,602 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

    เห็นด้วย                 511,099,602 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      100.00 

ไมเ่ห็นด้วย          0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 

งดออกเสยีง          0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 

บตัรเสยี           0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 
วาระที่ 2    พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

นายพิรัฐ เย็นสดุใจ แถลงวา่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560  ซึง่สรุปได้ดงันี ้

ผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ภาพรวมของอตุสาหกรรมโฆษณา ปี

ที่ผา่นมา และอตุสาหกรรมบนัเทิง ได้แก่ ทีวีอนาลอ็ก ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ที่เป็นช่องเดิม  ติดลบอยูป่ระมาณ 

13-14%  ในขณะท่ีทีวีดิจิตอลเติบโตบ้างเลก็น้อย   

ในปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 43.40 ล้านบาท คิดเป็น 5.65% เกิด

จากการลดลงของสนิทรัพย์หมนุเวียนจ านวน 42.44 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากรายการเงินสดและรายการเทียบเทา่

เงินสด กบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น เมื่อเทียบกบัปี 2559  สาเหตหุลกัมาจากการงดออกอากาศในช่วงพระราช
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พิธี ท าให้ไมม่ีลกูหนีก้ารค้ารายใหมเ่ข้ามาชดเชยรอบการเก็บหนีข้องบริษัท การจ่ายช าระเจ้าหน้าการค้าและพกัการ

ผลติช่วงพระราชพิธี และการจ่ายเงินปันผล   

หนีส้ินรวมในปี 2560 มีจ านวน 86.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 24.09 ล้านบาท คิดเป็น 

21.86%  ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ลดลงจากปี 2559 จ านวน 19.31 ล้านบาท คิดเป็น 2.94% เกิดจากการลดลงของ

ก าไรสะสม จ านวน 17.39 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการจ่ายเงินปันผลปี 2560 และก าไรสทุธิที่ลดลงจากปีก่อน 

รายได้รวมจากปี 2559 เทียบกบัปี 2560 รายได้รวมลดลงจ านวน  78.62 ล้านบาท คิดเป็น 15.49%   

ก าไรขัน้ต้นในปี 2560 เมื่อเทียบกับ ปี 2559 ลดลง 34.37 ล้านบาท คิดเป็น 22.99% ท าให้ก าไร

ส าหรับปี 2560 ลดลง 30.35 ล้านบาท คิดเป็น 64.27% และเมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของบริษัทกับภาพรวม

อุตสาหกรรมทีวีอนาล็อก จะเห็นว่าภาพรวมอตุสาหกรรมทีวีอนาล็อกติดลบอยู่ที่ 13-14% ซึ่งไม่แตกต่างกนัมาก 

และอีกสาเหตหุลกัที่รายได้อตุสาหกรรมทีวีลดลง เนื่องจากราคาขายตอ่นาทีมีราคาที่ลดลง  สาเหตเุกิดจากมีช่อง

ทีวีดิจิตอลเป็นทางเลอืกที่เพิ่มมากขึน้  จึงมีความกดดนัด้านราคาเพิ่มมากขึน้ หรือ อาจกลา่วได้วา่ลกูค้ามีอ านาจใน

การต่อรองเพิ่มมากขึน้  ท าให้ราคาขายต่อหน่วยลดลง และด้วยผลกระทบจากเดือนตุลาคมที่ท าให้บริษัทไม่มี

รายได้เข้ามา  ในขณะที่บริษัทยงัคงมีรายจา่ยเทา่เดิมทกุ ๆ เดือน และอีกปัจจยัหนึง่คือ ในปี 2560 ลกูค้าที่เป็นลกูค้า

รายใหญ่ของบริษัทได้หยดุลงโฆษณา แต่ในปี 2561 นีล้กูค้ารายใหญ่ดงักลา่วได้กลบัเข้ามาใช้บริการใหม่แล้ว  จึง

คาดวา่รายได้ในปี 2561 นีร้ายได้ของบริษัทจะสามารถกลบัมาดีได้  นอกจากนีบ้ริษัทก็สามารถประหยดัต้นทนุจาก

การที่บริษัทได้สร้างสตดูิโอ 3 แห่ง ท าให้การท ารายการจากเดิมที่ใช้สถานที่ถ่ายท าที่อื่น  เปลี่ยนมาใช้สถานท่ีถ่าย

ท าของบริษัทเองได้ทัง้หมด  ท าให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างชดัเจน  ส่งผลให้อตัราก าไรขัน้ต้น

ลดลงจาก 29.45% เหลอื 26.83% ในปี 2560 

โดยรวมจะเห็นว่า แม้บริษัทจะสามารถลดต้นทนุการผลิตได้ ก็ยงัไม่อาจท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของ

บริษัทเพิ่มขึน้มาได้มากนกั ท าให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงจาก 5.82% เหลือ 2.26% ในปี 2560 และสง่ผล

ให้ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นลดลง จาก 7.18% เป็น 2.64% ในสว่นของความสามารถในการช าระดอกเบีย้นัน้ลดลง เกิด

จากการลดลงของก าไรและการเพิ่มขึน้ของต้นทุนทางการเงิน จาก 145 บาทในปี 2559 เป็น 131,274 บาท ในปี 

2560 ซึง่ถือวา่น้อยมาก และไมม่ีผลกระทบ  

ส าหรับความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  

ในปี 2560 บริษัทได้จดัท าหลกัปฏิบตัิในการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ให้ชดัเจนขึน้ โดยจดัท านโยบายการรับและการ

ให้ของขวัญ และประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 พร้อมสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ  และบริษัทได้

เปิดเผยช่องทางการเสนอข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และการแจ้งเบาะแสใน Website ของบริษัท โดยขณะนีบ้ริษัท

อยูร่ะหวา่งการรอผลการพิจารณาให้การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทจุริตคอร์รัปชัน่  (CAC)  ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2561 นี ้ 

หลงัจากนัน้ นายพิรัฐ เย็นสดุใจ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือ 

แสดงความคิดเห็น  
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เมื่อไม่มีผู้ ใดซกัถาม นายพิรัฐ เย็นสดุใจ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ

และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา โดยวาระนีเ้ป็นวาระรับทราบ ดงันัน้จึงไมม่ีการลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

นายพิรัฐ เย็นสดุใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ข้อ 44 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจดัท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ทัง้นีง้บการเงินงวดประจ าปี 2560 ของบริษัท ได้ผา่น

การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้ว  โดยมีรายละเอียดปรากฏ

อยูใ่นหน้าที่ 97 ของรายงานประจ าปีเป็นต้นไป 

หลงัจากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม จึง

เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชี ประจ าปี 

2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

หลงัจากนัน้นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่าในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จ านวน 2 

ราย จ านวนหุ้น 177,000 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 55 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 511,276,602 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ

รายงานผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทัง้หมด

ที่มาประชมุและออกเสยีงละคะแนน ดงันี ้

    เห็นด้วย       511,099,602 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ        100.00 

ไมเ่ห็นด้วย         0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 

งดออกเสยีง         0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 

บตัรเสยี            177,000 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 
วาระที่ 4    พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการ
งดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

นายพิรัฐ เย็นสดุใจ กลา่วว่า จากงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่

ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว  บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับปีตามงบการเงินรวม 16.87 ล้านบาท  ก าไรสทุธิ

ส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 15.47 ล้านบาท และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ในแตล่ะปี ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิเหลอืหลงัจากส ารองตา่ง ๆทกุประเภทตามที่กฎหมายก าหนด  โดย

พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้กับกระแสเงินสด แผนการ
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ลงทนุ เง่ือนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอื่น ๆในอนาคต และ

การจ่ายเงินปันผลนัน้ จะไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั นัน้ 

เนื่องด้วยบริษัทมีความจ าเป็นต้องส ารองเงินเพื่อใช้เป็นเงินทนุในการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็น

เงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณา

อนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2560 เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 773,303.45 บาท  ซึ่งคิดเป็น

อัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้ปี 2560 บริษัทมีก าไรสะสมจัดสรรเป็นทุน

ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 9,663,991 ล้านบาท และอนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

หลงัจากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นซกัถามเมื่อไมม่ีทา่นใดซกัถาม จึงได้

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2560 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 773,303.45 

บาท  และการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

หลงัจากนัน้นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่าในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จ านวน 1 

ราย จ านวนหุ้น 25,000 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 56 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 511,301,602 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2560 เป็นทุน

ส ารองตามกฎหมายจ านวน 773,303.45 บาท  และอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย       511,301,602  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       100.00 

ไมเ่ห็นด้วย          0  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 

งดออกเสยีง          0   เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 

บตัรเสยี                  0   เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการ

ประชมุนีว้า่ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่ดีของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  กรรมการท่ีต้องออกตามวาระที่

จะเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ

หุ้นได้สอบถามข้อมลูได้โดยสะดวก  จึงได้เชิญนายพิรัฐ เย็นสดุใจ นายภษิูต ไล้ทอง และนายณฐกฤต วรรณภิญโญ 

ออกจากห้องประชมุ 

ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชมุว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตาม

ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 20 ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น

จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่น

ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3)  โดยกรรมการที่ออกจากต าแหนง่นัน้อาจถกูเลือกเข้า

มาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้  ซึง่ในปี 2561 นีม้ีกรรมการท่ีครบก าหนดวาระด ารงต าแหนง่ 3 ทา่น ได้แก่ 
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1. นายพิรัฐ เย็นสดุใจ  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายภษิูต ไล้ทอง  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการบริษัท / เลขานกุารบริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการเป็นรายบคุคล

แล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน  ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผา่นมาเป็นประโยชน์กบับริษัท 

และกรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคณุสมบตัิต้องห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นใน

กิจการใดที่มีสว่นแขง่ขนักบัการด าเนินงานของบริษัท   

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการท่ี

มีส่วนได้เสีย)  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการ ทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ

หนงัสอืเชิญประชมุที่บริษัทได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วก่อนการประชมุ 

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการลว่งหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวนัที่ 10 

มกราคม 2561 ถึง วนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2561 และปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้

เป็นกรรมการบริษัท 

หลงัจากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นซกัถาม  หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เป็นรายบคุคล 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยที่

ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการด้วยการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุและออกเสยีงละคะแนน ดงันี ้
5.1    นายพิรัฐ เยน็สุดใจ   

เห็นด้วย         511,281,602 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       100.00 

ไมเ่ห็นด้วย  0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 

งดออกเสยีง      20,000 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 

บตัรเสยี                      0  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 
5.2   นายภษิูต ไล้ทอง 

เห็นด้วย        511,281,602 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       100.00 

ไมเ่ห็นด้วย     0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 

งดออกเสยีง         20,000 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 

บตัรเสยี                        0  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 
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5.3    นายณฐกฤต วรรณภญิโญ 

เห็นด้วย            511,281,602 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       100.00 

ไมเ่ห็นด้วย    0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 

งดออกเสยีง        20,000 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 

บตัรเสยี                        0  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 

หลงัจากนัน้ประธานได้ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าห้องประชมุ  

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ประธานฯ กลา่วแสดงความยินดีกบักรรมการทัง้ 3 ทา่น ที่ได้รับความ 

ไว้วางใจจากผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
วาระที่ 6    พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 

นายพิรัฐ เย็นสดุใจ  ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2561 โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบของกรรมการ ผลการด าเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของ

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบวา่ คา่ตอบแทนกรรมการท่ีบริษัทก าหนดนัน้อยูใ่นอตัรา

ใกล้เคียงกบัคา่เฉลีย่โดยรวมของตลาด    

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ

ประจ าปี 2561 ภายในวงเงินไมเ่กิน 2 ล้านบาท  ซึง่เทา่กบัวงเงินคา่ตอบแทนคณะกรรมการท่ีเทา่กบัปี 2560  โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้

1. คา่เบีย้ประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหนง่ คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ (บาท) 

ประธานกรรมการบริษัท 20,000 

กรรมการบริษัท 15,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 15,000 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ต าแหนง่ คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ (บาท) 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 20,000 
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กรรมการบริหารความเสีย่ง 15,000 

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาคา่ตอบแทน 

ต าแหนง่ คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ (บาท) 

ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณา

คา่ตอบแทน 

20,000 

กรรมการสรรหา/พิจารณาคา่ตอบแทน 15,000 

2. คา่ตอบแทนรายไตรมาส 

ต าแหนง่ คา่ตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ตอ่ทา่นตอ่ไตรมาส 

ประธานกรรมการ 30,000 

กรรมการ 30,000 

 

การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในครัง้นี ้คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท 

ไมไ่ด้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่ก าหนดข้างต้น โดย

ให้อตัราดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

หลงัจากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไมม่ีทา่นใดซกัถาม จึงได้

เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 

หลงัจากนัน้นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่าในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จ านวน 1 

ราย จ านวนหุ้น 11,500 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 57 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 511,313,102 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 

2561 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

เห็นด้วย          511,313,102 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       100.00 

ไมเ่ห็นด้วย  0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 

งดออกเสยีง             0  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 

บตัรเสยี                     0  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 
วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 

นายพิ รัฐ เย็นสุดใจ  ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาเห็นควรให้เปลี่ยนผู้สอบบญัชี
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จากผู้สอบบญัชีรายเดิมเป็นผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  เนื่องด้วยคา่สอบ

บญัชีของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นอตัราที่ลดลงจากผู้สอบบญัชีรายเดิม  

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชีของ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วน เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระ และ

ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคล

ดงักล่าว จึงเห็นควรเสนอแต่งตัง้ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 หรือ นายจุมพฎ 

ไพรรัตนากร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 หรือ นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้สอบบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 

8125 จากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ  เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 โดยมี

ค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจ านวน 2,150,000 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ แบ่งเป็นค่าสอบบญัชีและค่าสอบทาน

รายไตรมาสของบริษัทจ านวน 1,350,000 บาท ค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยจ านวน 

800,000 บาท 

และนายพิรัฐ เย็นสดุใจ ได้เสนอตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดงันี ้

ค่าสอบบัญช ี รอบปีบัญชี 2561 

(ปีที่เสนอ) 

รอบปีบัญชี 2560 

1. คา่สอบบญัชี 2,150,000.- 3,111,600.- 

2. คา่บริการอื่น ๆ จ่ายตามจริง 217,801.- 

หลงัจากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไมม่ีทา่นใดซกัถาม จึงได้

เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบ

บญัชี ดี ไอ  เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคน

ใดคนหนึง่ข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 รวมเป็นเงิน

จ านวน 2,150,000 บาทไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย         511,313,102  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       100.00 

ไมเ่ห็นด้วย  0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 

งดออกเสยีง             0  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 

บตัรเสยี                     0  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 
วาระที่ 8    พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 

นายพิรัฐ เย็นสดุใจ ได้แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่ การเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทในครัง้ 
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นี ้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่

หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจ  

นอกจากนี ้ประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชมุผา่นสือ่ 

อิเล็กทรอนิกส์  ได้ก าหนดให้สามารถจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย แต่ผู้ เข้าร่วมประชุมทกุคนต้องอยูใ่น

ราชอาณาจักร  ดังนัน้ เพื่อความสะดวกในการเรียกประชุมคณะกรรมการ  บริษัทจึงประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบงัคบัของบริษัทให้สอดคล้องกบัเร่ืองดงักล่าว  โดยรายละเอียดตามที่บริษัทได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ

เชิญประชมุแล้ว ดงันี ้ 
ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ 

ข้อ27. ในการประชุมคณะกรรมการ  ต้ องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

(1/2) ของจ านวนกรรมการ  ทัง้หมดจึงจะ

ครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการ

ท า ห น้ า ที่ เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการ

ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการ

อยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่

ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ

ห รือมี แต่ ไม่อยู่ ในที่ประชุมนัน้ห รือไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน

ที่ประชมุ 

ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ชี ้ข า ด ข อ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการ

คนหนึ่ งมี เ สี ยงหนึ่ ง  ( 1 )  เ สี ย ง ในการ

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย

ในเ ร่ืองใดเ ร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิ ออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง

เพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วย
ตนเองหรือโดยการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ต้อง
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และ
ให้ประธานกรรมการท าหน้าที่ เป็นประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่
อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ใน
กรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

นอกเหนือจากข้อก าหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็น

การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วม

ประชุมทัง้หมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน

สามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่ง

เดียวกัน และจะต้องกระท าผ่านระบบควบคุมการ

ประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยั

ด้านสารสนเทศโดยให้มีการบนัทึกเสียง หรือทัง้เสยีง

และภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้ เข้าร่วม

ประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทัง้ข้อมลูจราจร

ทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบนัทึกดงักล่าว และ

ระบบควบคมุการประชุมต้องมีองค์ประกอบพืน้ฐาน
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เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 

2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ

เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง

ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียใน

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง

นัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี ้

ขาด 

ข้อ28. ในการเ รียกประชุมคณะกรรมการ ให้

ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อย

กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน

กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุม

โดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชุมให้เร็วกวา่

นัน้ก็ได้ 

กรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปอาจร้อง
ขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้  ใน
กรณีนีใ้ห้ประธานกรรมการก าหนดวนัและ
นดัประชุมภายในสิบสี่ (14) วนั  นบัแต่วนั
ได้รับค าร้องขอ 

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นรีบดว่นเพื่อรักษาสทิธิและประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ ทัง้นี ้หากการประชุมใน
คราวนัน้เป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ บริษัท
สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

กรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปอาจร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได้  ในกรณีนีใ้ห้ประธาน
กรรมการก าหนดวนัและนดัประชุมภายในสิบสี่ (14) 
วนั  นบัแตว่นัได้รับค าร้องขอ 

ข้อ32. คณะกรรมการจะต้องประชุมกนัอย่างน้อย
สาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้
ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใ ก ล้ เ คี ย ง  ห รื อ  ณ  ที่ อื่ น ใ ด ต า ม ที่
คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 32. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) 
เดือนตอ่ครัง้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของ
บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนด หรือประธานกรรมการจะ
ก าหนดให้จดัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
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ข้อ36. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือ

หุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่

(4)เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ

บริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรค

หนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดย

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็น

การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกวา่หนึง่ในสบิ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนงัสือ 
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย 

ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแต่
วนัท่ีได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็น
การประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็
ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
ทัง้หมดเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนงัสือดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่
ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายใน
สี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
ผู้ ถือหุ้ นทัง้หลายซึ่ง เ ข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้ นอื่น  ๆ 
รวมกันได้จ านวนหุ้ นตามที่บังคับไว้นัน้จะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือวา่เป็น
การประชุมผู้ ถือหุ้ นที่คณะกรรมการเป็นผู้ เ รียก
ประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็น
ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร ทัง้นี ้หากจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนด
ไว้ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมผู้
ถือหหุ้นในครัง้นัน้จะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่า
ใช่จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้นัน้
ให้แก่บริษัท 
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คณะกรรมการเห็นควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  เพื่อพิจารณาอนมุตัิการ 
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทตามรายละเอียดที่น าเสนอ ดงักลา่ว 

หลงัจากนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไมม่ีทา่นใดซกัถาม 
จึงได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ด้วย 
คะแนนเสยีงดงันี ้  

เห็นด้วย   511,313,102 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ       100.00 
ไมเ่ห็นด้วย         0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 
งดออกเสยีง                  0  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 
บตัรเสยี                          0  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ          0.00 

วาระที่ 9    พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ประธานที่ประชมุ แถลงต่อที่ประชมุวา่ วาระการประชมุตา่งๆได้รับการ

พิจารณาจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้แล้ว มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นหรือไม ่เมื่อไม่

มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  

เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ี

ได้สละเวลามาร่วมประชมุวนันี ้ และกลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุ  เวลา 11.03 น. 

 

ลงช่ือ                                                ประธานท่ีประชมุ 

                (รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์) 

 

ลงช่ือ                                                เลขานกุารบริษัท / บนัทกึการประชมุ 

                  (นายณฐกฤต วรรณภิญโญ) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4. 
 

ประวัตแิละข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

1.รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรักษ์ 
 อายุ 62 ปี  
 สัญชาต ิไทย  
ต าแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 3 ธนัวาคม 2557 (ด ารงต าแหนง่จนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็นเวลา 6 ปี) 

ท่ีอยู่  
 29/37 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10310                                                                                                                   

คุณวุฒกิารศึกษา  
 - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์ University of MINNESOTA,U.S.A. (โดยทนุรัฐบาล) 

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of MINNESOTA,U.S.A. (โดยทนุรัฐบาล) 
- ปริญญาโท สาขาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์(NIDA) 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลักสูตกรรมการ  

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)   รุ่น 69/2008 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ความเช่ียวชาญ 
 - ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ และการลงทนุ 

- ด้านการก ากบัดแูลกิจการ 

- ด้านการเงินการธนาคาร 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (จ านวน 4 แห่ง) 
 - 2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากดั (มหาชน) 

- 2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกกาเคม (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

- 2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค   
      จ ากดั (มหาชน) 

- 2554 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
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ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จ านวน 3 แห่ง) 
 - 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 

- 2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สรุาษฎร์ธานี)จ ากดั (มหาชน) 
- 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เลร์ินเทค จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งท่ีส าคัญ 
  
 - 2561 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการหลกัสตูรวิทยาการจดัการ ส าหรับนกับริหารระดบัสงู (วบส)  

                        สถาบนั   บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(NIDA) 
- 2556 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท โอเช่ียนคอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
- 2555 – 2556 กรรมการอิสระ บริษัท ช.ทวี จ ากดั (มหาชน) 
- 2552 – 2556 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท  
 ไมม่ี  
การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ  

 ไมม่ี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 
 ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ 
กรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ไมม่ี 

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา  

ไมม่ี 

กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดือนประจ า 
ไมม่ี 

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย 
ไมม่ี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิที่มนัียส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
 1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100) 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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2.นายสมพงษ์ วรรณภญิโญ 
 อายุ 69 ปี  
 สัญชาต ิไทย  
ต าแหน่ง - กรรมการบริษัท 

- ประธานท่ีปรึกษา 
 

วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 3 ธนัวาคม 2557 (ด ารงต าแหนง่จนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็นเวลา 6 ปี) 

ท่ีอยู่  
 2411/16 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310                                                                                                                   

คุณวุฒกิารศึกษา  
 ปริญญากิตติมศกัดิ์เทคโนโลยีบณัฑิต  การโทรทศัน์และวิทยกุระจายเสยีง                 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ  

การอบรมหลักสูตกรรมการ  

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 111/2014  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

ความเช่ียวชาญ 
 - ด้านการบริหารการผลติรายการโทรทศัน์ สือ่โฆษณา และสือ่ดิจิตอล 

- ด้านการก ากบัดแูลกิจการ การบริหารและการจดัการองค์กรขนาดเลก็ 
- ด้านการบริหารจดัการในภาวะวกิฤตและด้านการบริหารความตอ่เนื่อง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
 ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จ านวน 1 แห่ง) 
 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งท่ีส าคัญ 
 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาพนัธ์สมาคมวิชาชีพวิทยกุระจายเสยีงและวิทยุโทรทศัน์ 

การถือหุ้นในบริษัท  

 142,837,700 หุ้น (ณ วนัท่ี 11 มนีาคม 2562)  

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ  

 ไมม่ี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 
 ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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3. นางภัทรภร วรรณภญิโญ 
 อายุ 59 ปี  
 สัญชาต ิไทย  
ต าแหน่ง - กรรมการบริษัท 

- กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 3 ธนัวาคม 2557 (ด ารงต าแหนง่จนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็นเวลา 6 ปี) 

ท่ีอยู่  
 2411/16 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310                                                                                                                   

คุณวุฒกิารศึกษา  
 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑติ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
การอบรมหลักสูตกรรมการ  

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 111/2014 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

ความเช่ียวชาญ 
 - ด้านการบริหารการผลติรายการโทรทศัน์ สือ่โฆษณา และสือ่ดิจิตอล 

- ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดเลก็ 
- ด้านการบริหารจดัการในภาวะวกิฤตและด้านการบริหารความตอ่เนื่อง 
- ด้านการก ากบัดแูลกิจการ 
- ด้านการตลาด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
 ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จ านวน 4 แห่ง) 
 - 2561 – ปัจจบุนั      กรรมการ บริษัท มีราญ่า จ ากดั 

- 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ๊ิกเบรน จ ากดั 
- 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากดั 
- 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งท่ีส าคัญ 
 - 2561 - ปัจจบุนั นายกสมาคม สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- 2561 – ปัจจบุนั อปุนายก สมาคมศิษย์เกา่ สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 
- 2561 - ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร มลูนิธิสมัมาชีพ 
- 2559 – 2561 อปุนายกสมาคม สโมรสรซอนต้า กรุงเทพ9 
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การถือหุ้นในบริษัท  

 193,069,000 หุ้น (ณ วนัท่ี 11 มนีาคม 2562)  

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ  

 ไมม่ี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 
 ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5. 

 

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อก าหนดขัน้ต ่าของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษัท 
การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลของบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยนบัรวมหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที่ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คูส่มรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลของบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จัดการของส านกั
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที่ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการของบริษัท  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด  ๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที่ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัท 
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7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมนียักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9.  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6. 

 
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือประจ าปี 2562 

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่ 2982 
ประวตัิการศกึษา - ปริญญาโท สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน - กรรมการผู้จดัการ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

- กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จ ากดั 

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่ 5599 
ประวตัิการศกึษา - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- บริหารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ประสบการณ์ท างาน - หุ้นสว่น บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
- ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ 
- ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท แปลน พบัลชิช่ิง จ ากดั 

3. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่ 7645 
ประวตัิการศกึษา - บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน - หุ้นสว่น ฝ่ายสอบบญัชี บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

- ผู้บรรยายด้านบญัชีและสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี 
4. นางสาวสุภาภรณ์ ม่ังจิตร 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่ 8125 
ประวตัิการศกึษา - บริหารธุรกิจบณัฑติ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- บริหารธุรกิจบณัฑติ การบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประสบการณ์ท างาน - หุ้นสว่น  บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
** ทัง้นีผู้้สอบบญัชีทัง้ 4 รายที่ได้รับการเสนอช่ือข้างต้นไมม่ีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้สว่นเสยีกบับริษัท บริษัทยอ่ย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว** 
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ประวัตผู้ิสอบบัญชี   

ชื่อ – นามสกุล   : นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 

ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : ปริญญาตรี สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 10/2017 
 : หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 7/2017 
 : หลกัสตูร R-DF-Director Forum (R-DF) รุ่นท่ี 1/2010  
 : หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 36/2011) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 92/2007) 
ประวัติการอบรมอื่น ๆ : หลกัสตูรอบรมประกาศนยีบตัรกฎหมายภาษีอากร รุ่นท่ี 1  

สถาบนัข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม 
 : หลกัสตูรวฒุิบตัรผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต (CPIAT) รุ่นท่ี 1  

สมาคมตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
 : หลกัสตูร Balanced Scorecard คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : 

: 
การสมัมนาทางวชิาการเร่ือง "ฟอกเงิน เร่ืองใกล้ตวัทีค่วรรู้" 
หลกัสตูร ผู้น ายคุใหม ่โปร่งใส ต้านภยัทจุริต รุ่นท่ี 1/2561 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    
จ านวน 3 แหง่ 
 

 กรรการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) 

องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
   จ านวน 10 แหง่ : กรรมการผู้จดัการ  บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 : กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท 75  ซี พี อี จ ากดั 
 : กรรมการวิชาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 : กรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 : กรรมการวิชาการสมาคมศษิย์เกา่คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี  
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จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : กรรมการ มลูนิธิเพื่อสนบัสนนุการพฒันาวชิาการทางนิตศิาสตร์  

คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิ ยงสมใจ สนัติวฒันา 
 : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
  กรรมการบริษัท ยงสมใจ จ ากดั 
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
2531 – ปัจจบุนั : บริษัท ยงสมใจ จ ากดั 
2533 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั 
2545 – ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จ ากดั 
2547 – ปัจจบุนั : กรรมการวิชาการ สมาคมศิษย์เกา่คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จฬุาฯ 
2553 – ปัจจบุนั : กรรมการผู้จดัการ  บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2553 – ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั : กรรมการ มลูนิธิเพื่อสนบัสนนุการพฒันาวชิาการทางนิตศิาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จฬุาฯ 
2555 – ปัจจบุนั : กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิ ยงสมใจ สนัติวฒันา 
2557 - 2560 : กรรมการก าหนดมาตรฐานการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
2560 – ปัจจบุนั : กรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
2559 – 2561 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั : กรรมการ สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
2560 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
 

 

 

: กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน)  
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ประวัตผู้ิสอบบัญชี 

ชื่อ – นามสกุล (Thai) นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์        

Name (English) (Miss Somjintana  Pholhirunrat)  

บัตรประจ าตัวประชาชน  3100800294738 

ที่อยู่ (Address)      316/32  ซอยสขุมุวิท 22  ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองเตย       
เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 

  โทรศพัท์  02-2595300 (อตัโนมตัิ  8 สาย) 
  โทรสาร  02-2601553, 02-2598959 และ 02-2598956 
  Email Address :  Somjintana@diaaudit.com 
การศึกษา (Education)        
ปริญญาตรี :- บญัชีบณัฑิต  จากมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
    บริหารธุรกิจบณัฑิต จากมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ปริญญาโท :- บญัชีมหาบณัฑิต   จากมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
อื่น ๆ :- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 5599 
    ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ประสบการณ์การท างาน (Work Experience) 

ปี บริษัท ต าแหน่ง 

2554-ปัจจบุนั บจ. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  หุ้นสว่น 
2539-2554 ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ 
2532-2539 บริษัท แปลน พบัลชิช่ิง จ ากดั ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป 

บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

  

บริษัท ตะวนัออกพาณิชย์ลสีซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

  

ผู้ช าระบัญชี (ร่วมคณะท างานช าระบัญชีที่ได้รับการแต่งตัง้จากกระทรวงการคลัง) 

บริษัท นวแฟคตอร่ิง จ ากดั   
  บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จ ากดั 
  บริษัท เงินทนุ มหาสมทุร จ ากดั 
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ประวัตผู้ิสอบบัญชี 
 
1. ชื่อ-สกุล นาย จมุพฏ ไพรรัตนากร 
2. ต าแหน่งทางวชิาการ  
   ที่ปรึกษา ด้านวชิาการบญัชี และสอบบญัชี  บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ทะเบียนเลขที ่ 7645  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
3. ต าแหน่งทางบริหาร หุ้นสว่น ฝ่ายสอบบญัชี บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
4. วุฒกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา ชื่อวุฒ ิ วิชาเอก สถาบนั ปีที่ส าเร็จ 
ปริญญาโทหรือเทียบเทา่ บญัชี

มหาบณัฑิต    
บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2547 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ บญัชีบณัฑิต    บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2544 
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่     
อื่น ๆ      

 
5. สถานที่ตดิต่อ 
 ที่ท างาน    316/32  ซอยสขุมุวิท 22  ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110
 โทร. 085-5544776 ,  02-332-5126 ตอ่ 116 
 ที่พกั   406/135 ถ.ออ่นนชุ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพ 10250   
6. ผลงานทางวิชาการ (งานแต่ง เรียบเรียง แปล วิจัย บทความ) 
 ผลงานที่ท าให้กับสภาวิชาชีพ 
 -     ร่วมสอบทานการแปลมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(TFRS for SMEs) 
 -     ร่วมแปลตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  สญัญาเช่าด าเนินงาน-สิง่จงูใจ 
 -     ร่วมแปลตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าที่ท าขึน้ตามรูปแบบ
กฎหมาย 
 -     ร่วมแปลตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน-ต้นทนุเว็บไซต์ 
 ผลงานที่ท าให้กับสถานศึกษา 

- ร่วมแตง่ต าราและบรรยาย เร่ือง การสอบบญัชีและการตรวจสอบภายในขัน้สงู  รหสัวิชา 32444 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

7. ประสบการณ์ด้านวิชาการหรือวชิาชีพ 
ด้านวิชาการ 
 -  เป็นวิทยากรบรรยาย วชิาการด้านการบญัชีและการสอบบญัชี ประจ า บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
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 -  เป็นวิทยากรบรรยาย ด้านการบญัชีและการสอบบญัชี ให้แก่สภาวิชาชีพบญัชี –หวัข้อที่เคยบรรยาย 
ได้แก่ 
  - การจดัท างบกระแสเงินสด 
  - มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) 
  - การควบคมุคณุภาพการสอบบญัชี (TSQC1) 
  เป็นต้น 
 -  เป็นวิทยากรบรรยาย วชิาการด้านการบญัชีให้กบับริษัทเอกชน – หวัข้อที่เคยจดัอบรม ได้แก่ 
  - การวิเคราะห์งบการเงินส าหรับกิจการท่ีปฏิบตัิตาม TFRS for NPAEs 
  - มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได้  
  - การจดท างบการเงินรวม  
  -  เป็นวิทยากรบรรยาย วชิาการด้านการสอบบญัชีให้กบับคุคลทีส่นใจ – หวัข้อที่เคยจดัอบรม ได้แก่ 
  - มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม ่ปี 2555 (ทกุฉบบั) 
  - การเขียนหน้ารายงานการสอบบญัชี 
ด้านวิชาชพี 

2543 พนกังานฝึกงาน   ที ่บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส จ ากดั 
2544 – 2548 ผู้ช่วยผู้สอบบญัชีอาวโุส  ที่ บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั 
2548 – 2553 ผู้จดัการด้านสอบบญัชี  ที่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
2553 – 2554 ผู้จดัการฝ่ายงบประมาณ  ที่ บริษัท ไทยน า้ทิพย์ จ ากดั 
2554 ถึง ปัจจบุนั หุ้นสว่น ฝ่ายสอบบญัชี  ที่ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2554 ถึง 2557 อนกุรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบญัชี  สภาวชิาชีพบญัชี  

     2558 ถึง 2559             คณะท างานมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม    
            สภาวิชาชีพบญัชี  
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ประวัตผู้ิสอบบัญชี 
ช่ือ - นามสกลุ (Thai)  นางสาวสภุาภรณ์   มัง่จิตร 
Name (English) Miss Suphaphorn  Mangjit 
วนัเดือนปีเกิด 26 มิถนุายน 2514 
บตัรประจ าตวัประชาชน 3-3021-00103-47-6 
ท่ีอยู่ (Address) 316/32 ซอยสขุมุวิท22 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
 10110 
วฒิุการศกึษา (Education)  บริหารธุรกิจบณัฑิต(การเงินและการธนาคาร)  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
      บริหารธุรกิจบณัฑิต(การบญัชี)                        มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
อื่น ๆ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 

     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้รับความเห็นชอบ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
      หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
ประสบการณ์การท างาน (Work Experience) 
2553 - ปัจจบุนั หุ้นสว่น บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2538 – 2553  พนกังาน – ผู้จดัการสายตรวจสอบ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล  
            จ ากดั 
ประสบการณ์อื่น .. 

ผู้สอบบญัชี 1.  บริษัท ทกัษิณคอนกรีต จ ากดั (มหาชน) 
 2.  บริษัท สามชยัสตีล อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
 3.  บริษัท แมนดาริน โฮเตล็ จ ากดั (มหาชน) 
 4.  บริษัท แอลดีซี เดน็ทลั จ ากดั (มหาชน) 
 5.  บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 6.  บริษัท สยามอีสต์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 7. บริษัท กรังปรีซ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7. 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

1.นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 
 อายุ 71 ปี  
 สัญชาต ิไทย  
ต าแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- กรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
- กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 

วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 3 ธนัวาคม 2557 (ด ารงต าแหนง่จนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็นเวลา 6 ปี) 

ท่ีอยู่  
 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

คุณวุฒกิารศึกษา  
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  (Operations Research) IONA University U.S.A 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา้ University of Maryland (COLLEGE PARK, MARYLAND) U.S.A 

การอบรมหลักสูตกรรมการ  

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)   รุ่น 37/2003 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (จ านวน 4 แห่ง) 
 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จ ากดั (มหาชน) 

- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)       
- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
- ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท จสัมินอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จ านวน 3 แห่ง) 
 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กลุม่ เซน็ทรัล จ ากดั 

- ปัจจบุนั ประธานคณะบริหาร บริษัท เดอะวินเทจคลบั จ ากดั 
- ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เอิร์ธแคร์ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งท่ีส าคัญ 
 - 2552-2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซ็นทรัล จ ากดั 
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การถือหุ้นในบริษัท  

 ไมม่ี  

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ  

 มีสว่นได้เสยีในวาระท่ี 6  : พิจารณาอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2562 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100) 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุมครัง้นี ้
ไมม่ี 
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2.รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต 
 อายุ 61 ปี  
 สัญชาต ิไทย  
ต าแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- กรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 3 ธนัวาคม 2557 (ด ารงต าแหนง่จนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็นเวลา 6 ปี) 

ท่ีอยู่  
 เลขที่ 318 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900           

คุณวุฒกิารศึกษา  
 - ปริญญาเอก Ph.D (Finance) RMIT  University, Melbourne, Australia 

- ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต(บริหารธุรกิจ-การเงินสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

การอบรมหลักสูตกรรมการ  

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)   รุ่น 99/2012   จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

ความเช่ียวชาญ 
 ด้านการบญัชี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (จ านวน 3 แห่ง) 
 ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จ านวน 3 แห่ง) 
 ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งท่ีส าคัญ 
 - 2553 - ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการบริหาร หลกัสตูรบริหารธรุกิจดษุฎีบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
- 2556 – 2558  รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   

การถือหุ้นในบริษัท  

 ไมม่ี  

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ  

 ไมม่ี  
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100) 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุมครัง้นี ้
ไมม่ี 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8. 
 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน) 

หมวดที่ 5 

คณะกรรมการ 

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อยห้า  
 (5) คน  โดยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร   
 และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
ข้อ 19. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 
 (2)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคน 
  เป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลอืกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมาก 
  น้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวน 
  กรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลง 
  มามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที ่
  ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
ข้อ 20. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสาม (1/3)  
 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดย 
 จ านวนใกล้ที่สดุกบัหนึง่ในสาม (1/3) 
 กรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้             
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั  
 สว่นปีหลงั ๆ  ตอ่ไปให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 
ข้อ 25. กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลง 
 มติอนมุตัิ โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และ 
 จะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น 
 ก็ได้ นอกจากนีก้รรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 ข้อความในวรรคหนึง่จะไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้มาจากพนกังาน หรือ 
 ลกูจ้างของบริษัท ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของ 
 บริษัท 
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หมวดที่ 6 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นั 
  สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
ทัง้หมดเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบเุร่ืองและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในสี่สบิห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น
ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็
ได้ภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้
ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้
มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี ้หากจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุผู้ ถือหหุ้นในครัง้นัน้จะต้อง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช่จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 37.    ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบใุห้
ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม  ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 
เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

              ทัง้นี ้สถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชมุจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อ่ืนใดตามที่ 
              คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
ข้อ  38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า  
 (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่ง 
 ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด  เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง  จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า 
 ร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือ 
 หุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้น 
 ร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่ และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนั 
 ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไม่ 
 สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ 
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 หรือมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใด 
 คนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 
ข้อ 40. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึง่มีเสยีงหนึง่ และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้ 
 เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีง 
 เลอืกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ถ้ามี 
 คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ 
 หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่น

ที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการ
กบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลกิบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 41. กิจการท่ีที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  
 (2) พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
 (3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไร และการจา่ยเงินปันผล 
 (4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นต าแหนง่ตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทน 
  กรรมการ 
 (5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
 (6) กิจการอื่น ๆ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9. 
 

เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
1. ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย             
ของผู้ ถือหุ้นและยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง 

 1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 

ข้างต้น และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
(ค) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล  
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนา

ถูกต้อง โดยผู้ แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทน ซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วม
ประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนา

ถกูต้อง  โดยผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนาม             
ในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
3. ผู้ ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ให้น าความในข้อ 1. 

และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมกับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชุมซึ่งมิ ได้มีสญัชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติ
บคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นีภ้ายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของ
ประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนัน้ก็ได้  ทัง้นี ้จะต้องมี
รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล  ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลและเง่ือนไข
หรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษา
ไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ แทนนิติบุคคลนัน้รับรองความ
ถกูต้องของค าแปล 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10. 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 
 

 
เขียนที่                                                                  . 

วนัท่ี               เดือน                          พ.ศ.             . 

 ข้าพเจ้า                                                                                                           สญัชาติ                     . 

อยูบ้่านเลขท่ี                             ถนน                                             ต าบล/แขวง                                                .         

อ าเภอ/เขต                                                     จงัหวดั                                               รหสัไปรษณีย์                        .

 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                                        ทีวี ธันเดอร์                                  จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                         เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั                                                         หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                         เสยีง 

หุ้นบริุมสทิธิ                                                      หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                         เสยีง 

 ขอมอบฉนัทะให้ 

(1)                                                                                                              อาย ุ                          ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี                          ถนน                                              ต าบล/แขวง                                                  .                  

อ าเภอ/เขต                                                  จงัหวดั                                          รหสัไปรษณีย์                           .     

หรือกรรมการอิสระ                 

(2)                        นางกลัยานี ภาคอตั                                                      อาย ุ            61             ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี           318         ถนน        พหลโยธิน                      ต าบล/แขวง           จนัทรเกษม                       .                         

อ าเภอ/เขต             จตจุกัร                            จงัหวดั          กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย์      10900        .            

 (3)                 นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์                                             อาย ุ          71                ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี        999            ถนน            พระรามที่ 1                ต าบล/แขวง           ปทมุวนั                            .       

อ าเภอ/เขต              ปทมุวนั                       จงัหวดั            กรุงเทพมหานคร          รหสัไปรษณีย์     10330         . 
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 (4)                                                                                                  อาย ุ                               ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี                         ถนน                                           ต าบล/แขวง                                                  .       

อ าเภอ/เขต                                                 จงัหวดั                                      รหสัไปรษณีย์                           .         

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารกรีนปาร์คสตูดิโอ 
เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 หรือพงึจะเลือ่นไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 
 
ลายมือช่ือ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผู้มอบฉนัทะ 

 
ลายมือช่ือ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
ลายมือช่ือ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
ลายมือช่ือ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
 
 
หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้มอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
 

 เขียนที่                                                                . 

          วนัท่ี               เดือน                          พ.ศ.            . 

(1) ข้าพเจ้า                                                                                      สญัชาติ                                    .

อยูบ้่านเลขท่ี                             .ถนน                                            ต าบล/แขวง                                                .

อ าเภอ/เขต                                              จงัหวดั                                        รหสัไปรษณีย์                                 .                          

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                                    ทีวี ธันเดอร์                                 จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                               หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                          เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั                                                        หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                           เสยีง 

หุ้นบริุมสทิธิ                                                     หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                           เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

                           1.                                                                                                  อาย ุ                          ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี                      ถนน                                                ต าบล/แขวง                                                    .

อ าเภอ/เขต                                                จงัหวดั                                                 รหสัไปรษณีย์                      .   

หรือกรรมการอิสระ                 

         2.                        นางกลัยานี ภาคอตั                                               อาย ุ       61             ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี           318         ถนน        พหลโยธิน                      ต าบล/แขวง           จนัทรเกษม                       .                         

อ าเภอ/เขต             จตจุกัร                            จงัหวดั          กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย์      10900        .    

หรือ         

  3.                นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์                                       อาย ุ      71              ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี        999            ถนน            พระรามที่ 1                ต าบล/แขวง           ปทมุวนั                            .       

อ าเภอ/เขต              ปทมุวนั                       จงัหวดั            กรุงเทพมหานคร          รหสัไปรษณีย์     10330         . 
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 4.                                                                                           อาย ุ                        ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี                          ถนน                                               ต าบล/แขวง                                                .       

อ าเภอ/เขต                                               จงัหวดั                                                 รหสัไปรษณีย์                      .         

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารกรีนปาร์คสตูดิโอ 

เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 หรือพงึจะเลือ่นไปใน

วนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 เห็นด้วย                             ไมเ่ห็นด้วย                           งดออกเสยีง 

วาระท่ี  2. พิจารณารับทราบผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย                             ไมเ่ห็นด้วย                           งดออกเสยีง 

วาระที่  3. พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชี

ประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เห็นด้วย                    ไมเ่ห็นด้วย                            งดออกเสยีง           

วาระที่  4. พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561  เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิน

ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

               เห็นด้วย                       ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสยีง          

วาระท่ี  5. พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                   การแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ 3 คน 

                   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5.1 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 

                         เห็นด้วย                             ไมเ่ห็นด้วย                                  งดออกเสยีง    

                   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

5.2 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ 

                         เห็นด้วย                             ไมเ่ห็นด้วย                                  งดออกเสยีง    

                   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

5.3 นางภทัรภร วรรณภิญโญ 

                          เห็นด้วย                            ไมเ่ห็นด้วย                                  งดออกเสยีง 

วาระท่ี  6. พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2562 

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

               เห็นด้วย                             ไมเ่ห็นด้วย                              งดออกเสยีง          

วาระท่ี  7. พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

              เห็นด้วย                             ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสยีง       
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วาระท่ี  8. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

              เห็นด้วย                             ไมเ่ห็นด้วย                              งดออกเสยีง           

 (5)     การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้

ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6)      ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชดัเจนหรือใน

กรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก

ประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่

ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
ลายมือช่ือ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผู้มอบฉนัทะ 

 
ลายมือช่ือ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
ลายมือช่ือ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
ลายมือช่ือ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

หมายเหต ุ

1.ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีง      
   ลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้                                   
2.วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล                               
3.ในกรณีที่มีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติม 
   ได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ                           
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท            ทีวี ธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน)            . 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารกรีนปาร์ค
สตูดิโอ เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 หรือพึงจะ
เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

วาระท่ี                           เร่ือง                                                                                                                                          .                       

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย                             ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 

วาระท่ี                           เร่ือง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย                             ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 

วาระท่ี                           เร่ือง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย                             ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 

วาระท่ี                           เร่ือง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย                             ไมเ่ห็นด้วย                         งดออกเสยีง 

วาระท่ี                           เร่ือง  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่)  

              ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย                              ไมเ่ห็นด้วย                          งดออกเสยีง 
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ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย                               ไมเ่ห็นด้วย                           งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย                               ไมเ่ห็นด้วย                           งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย                               ไมเ่ห็นด้วย                            งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย                               ไมเ่ห็นด้วย                            งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย                               ไมเ่ห็นด้วย                            งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย                               ไมเ่ห็นด้วย                            งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย                               ไมเ่ห็นด้วย                            งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย                               ไมเ่ห็นด้วย                            งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย                               ไมเ่ห็นด้วย                            งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย                               ไมเ่ห็นด้วย                            งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย                               ไมเ่ห็นด้วย                            งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย                               ไมเ่ห็นด้วย                            งดออกเสยีง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 
 

 เขียนที่                                                                . 

          วนัท่ี               เดือน                          พ.ศ.            . 

(1) ข้าพเจ้า                                                                                      สญัชาติ                                    .

อยูบ้่านเลขท่ี                             .ถนน                                            ต าบล/แขวง                                                .

อ าเภอ/เขต                                              จงัหวดั                                        รหสัไปรษณีย์                                 . 

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั                                                          .                          

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท                                    ทีวี ธันเดอร์                                                 จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                               หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                          เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั                                                        หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                           เสยีง 

หุ้นบริุมสทิธิ                                                     หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                           เสยีง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

                           1.                                                                                                  อาย ุ                          ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี                      ถนน                                                ต าบล/แขวง                                                    .

อ าเภอ/เขต                                                จงัหวดั                                                 รหสัไปรษณีย์                      .   

หรือกรรมการอิสระ                 

         2.                        นางกลัยานี ภาคอตั                                               อาย ุ       61             ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี           318         ถนน        พหลโยธิน                      ต าบล/แขวง           จนัทรเกษม                       .                         

อ าเภอ/เขต             จตจุกัร                            จงัหวดั          กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย์      10900        .  

หรือ       

  3.                นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์                                       อาย ุ      71              ปี 
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อยูบ้่านเลขท่ี        999            ถนน            พระรามที่ 1                ต าบล/แขวง           ปทมุวนั                            .       

อ าเภอ/เขต              ปทมุวนั                       จงัหวดั            กรุงเทพมหานคร          รหสัไปรษณีย์     10330         . 

 4.                                                                                               อาย ุ                    ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี                         ถนน                                            ต าบล/แขวง                                                    .       

อ าเภอ/เขต                                              จงัหวดั                                                รหสัไปรษณีย์                        .         

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารกรีนปาร์คสตูดิโอ 
เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 หรือพงึจะเลือ่นไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้

ดงันี ้

         มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

         มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

                      หุ้นสามญั                             หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้                           เสยีง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย               เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง         งดออกเสยีง           เสยีง 

วาระท่ี  2. พิจารณารับทราบผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย               เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง         งดออกเสยีง           เสยีง 
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วาระที่  3. พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชี

ประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

               เห็นด้วย               เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง         งดออกเสยีง           เสยีง 

วาระที่  4. พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561  เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิน

ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

               เห็นด้วย               เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง         งดออกเสยีง           เสยีง 

วาระท่ี  5. พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                   การแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ 3 คน 

                   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5.1 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 

                   เห็นด้วย              เสยีง        ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง         งดออกเสยีง           เสยีง 

                   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

5.2 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ 

                   เห็นด้วย              เสยีง        ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง         งดออกเสยีง           เสยีง 

                   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

5.3 นางภทัรภร วรรณภิญโญ 

                   เห็นด้วย              เสยีง        ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง         งดออกเสยีง           เสยีง 
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วาระท่ี  6. พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2562 

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

               เห็นด้วย               เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง         งดออกเสยีง           เสยีง 

วาระท่ี  7. พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

              เห็นด้วย               เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง         งดออกเสยีง           เสยีง 

วาระท่ี  8. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

              เห็นด้วย               เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง         งดออกเสยีง           เสยีง 

 (5)     การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้

ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6)      ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชดัเจนหรือใน

กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก

ประการตามที่เห็นสมควร 
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 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่

ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
ลายมือช่ือ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผู้มอบฉนัทะ 

 
ลายมือช่ือ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
ลายมือช่ือ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
ลายมือช่ือ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

หมายเหตุ 
1. แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ 

และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอื 
  มอบฉนัทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน  
(Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลง 
 คะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ

เพิ่มเติมได้ในใบประจ า ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท            ทีวี ธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน)                                        . 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารกรีนปาร์คสตดูิโอ 
เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240  หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

วาระท่ี                           เร่ือง                                                                                                                                          .                       

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย              เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง             งดออกเสยีง              เสยีง 

วาระท่ี                           เร่ือง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย              เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง             งดออกเสยีง              เสยีง 

วาระท่ี                           เร่ือง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย              เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง             งดออกเสยีง              เสยีง 

วาระท่ี                           เร่ือง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย              เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง             งดออกเสยีง              เสยีง 
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วาระท่ี                           เร่ือง  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่)  

              ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย              เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง             งดออกเสยีง              เสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย              เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง             งดออกเสยีง              เสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย              เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง             งดออกเสยีง              เสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย              เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง             งดออกเสยีง              เสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย              เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง             งดออกเสยีง              เสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย              เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง             งดออกเสยีง              เสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย              เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง             งดออกเสยีง              เสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย              เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง             งดออกเสยีง              เสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย              เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง             งดออกเสยีง              เสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย              เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง             งดออกเสยีง              เสยีง 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นด้วย              เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย              เสยีง             งดออกเสยีง              เสยีง 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11. 

 

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด รายงานประจ าปี 2561  

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ใน  

ฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์ได้พฒันาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สง่เอกสารการประชุมผู้

ถือหุ้นและรายงานประจ าปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดขู้อมลูได้

อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผา่น QR Code (ตามที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) ตามขัน้ตอน

ตอ่ไปนี ้

 

  

 1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 

 2. สแกน (หนักล้องถ่ายรูปบนมือถือสอ่งไป) ที่ QR Code 

3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดขู้อมลูประกอบการประชมุ 

หมายเหต ุ กรณีทีไ่มม่ีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก 

                            แอปพลิเคชัน (Application) อ่ืน ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line 

เป็นต้น 

 

 

 1. เปิดแอปพลเิคชนั QR Code READER , Facebook หรือ Line 

     ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 

  เข้าไปใน Line และเลอืก add friend (เพิ่มเพื่อน) เลอืก QR Code สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดขู้อมลูประกอบการประชมุ 

  

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

ส าหรับระบบ Android 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 12. 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น บริษัท ทวีี ธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2562 
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

 

 

 

 

 

 ผู้ถอืหุ้น บริษัท  ทวีี ธันเดอร์  จ ากัด (มหาชน)  
 

มาด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนอง    
 (เร่ิม 12.00 น.) 

- แสดงบตัรประจ าตวั 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 

 โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉนัทะ (เร่ิม 12.00 น.) 

 

 ตรวจหนงัสือมอบฉันทะ 

-  แสดงหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารที่ถกูต้องครบถ้วน 
-   แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง  
      

 สอบทานและตรวจสอบความถกูต้อง 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

กรณีที่มีผู้ ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ 
ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน (ส าหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง)  

เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้คดัค้าน  
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

บริษัทลงทะเบียนการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ด้วยระบบ Barcode 

 

บริษัทได้จดัให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่

ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อท า

หน้าที่ดแูละ และตรวจสอบการนบั

คะแนนเสียงในการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้น เพื่อให้การประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตาม

กฎหมายและข้อบงัคบับริษัท 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

   กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิน้การประชุม 

   



 

หน้า 64  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 13. 

แผนที่ สถานที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
ของบริษัท ทวีี ธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ณ อาคารกรีนปาร์ค สตูดโิอ 
เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 
โทร 0 2559 0022 หรือ 099 162 1962 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเดนิทาง 

โดยสาร รถประจ าทาง เส้นทางถนนรามค าแหง สาย 58 ,113 , 514, 519 

บริษัทจะจัดเตรียมรถรับส่งผู้ที่เดนิทางมาเข้าร่วมประชุม 

ระหว่างปากซอยรามค าแหง 158 (ถนนราษฎร์พัฒนา) ถงึอาคารกรีนปาร์คสตูดโิอ 

ตัง้แต่เวลา 12.00 – 13.30 น. 

รถรอบสุดท้ายเวลา 13.30 น. 


