บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุน้
ประจำปี 2563
วันอังคำรที่ 30 มิถุนำยน 2563 เวลำ 14.00 น.
ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทำวน์ อิน ทำวน์)
เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยำประเสริฐ แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

เปิ ดรับลงทะเบียนเวลำ 12.00 น.
เพือ่ ควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน
ซึ่งพิมพ์บำร์โค้ดมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำทีล่ งทะเบียนในวันประชุม

งดแจกของทีร่ ะลึก เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทำงทีห่ น่วยงำนกำกับดูแล
ได้รณรงค์ให้ลด / เลิกกำรแจกของชำร่วยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
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วันที่ 5 มิถนุ ายน 2563
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
รายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ
ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2563
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
รายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิท่ผี เู้ ข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดงในวันประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
แผนที่ของสถานที่ประชุม
ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2562
แนวปฏิบตั ิและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID19) สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด
(มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน) (บริษทั ) ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เวลา
14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ของบริษัทได้ถูกจัดขึน้ เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2562 และได้จดั ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั ประชุม
สามัญ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น และได้นาขึน้ บนเว็บ
ไซด์ของบริษัท เพื่อเปิ ดเผยแก่ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผใู้ ดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงาน
การประชุมฯ
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และคณะกรรมการเห็นว่า
ได้มีการบันทึกไว้ถกู ต้องแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1.
การลงมติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วำระที่ 2. พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินกำรของบริษัทในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
สินทรัพย์หมุนเวียน

:

257,412,086.53

สินทรัพย์รวม

:

756,449,663.10

หนีส้ ินหมุนเวียน

:

127,215,523.27

หนีส้ ินรวม

:

143,930,625.13

รายได้รวม

:

421,912,646.87

กาไรสุทธิ

:

4,004,231.38

บริษัทได้สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฎในรายงานประจาปี 2562 ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 รับทราบผล
การดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2.
การลงมติ
วำระที่ 3.

วาระนีเ้ ป็ นวาระรับทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง

พิจำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผู้สอบ
บัญชี ประจำปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทางบการเงินรวมสาหรับรอบปี

บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนาเสนอให้ท่ปี ระชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญประจาปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2335 กาหนด
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2563 พิจารณา

อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 และรายงานผูส้ อบบัญชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี ตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย
ลาดับที่ 2.
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การลงมติ

วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน
วำระที่ 4.

พิจำรณำอนุมตั ิจดั สรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำร
งดจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญั ติ บริ ษั ทมหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 115
กาหนดให้บริษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และห้ามจ่ายเงินปั นผลในกรณีท่บี ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
และมาตรา 116 กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไร
สุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิท่ีเหลือ
หลังจากหักภาษี และสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัท
จะคานึงถึงความจาเป็ นและเหมาะสมของปั จจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปั นผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
ความเห็นคณะกรรมการ
เนื่องด้วยบริษัทมีความจาเป็ นต้องสารองเงินเพื่อใช้เป็ นเงินทุนในการ
ขยายธุรกิจของบริษัทและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน
580,062.88 บาท และอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการประจาปี 2562 กับปี ท่ผี ่านมา
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
1.

กำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร*

2.

ปี 2562

ปี 2561

16,599,787.43

60,012,140.34

กำไรสุทธิ**

8,270,749.12

20,590,053.09

3.

จำนวนหุน้

800,030,075

800,030,075

4.

เงินปั นผลจ่ำยอัตรำต่อหุน้

(งดจ่ำยเงินปั นผล)

0.08

5.

รวมจำนวนเงินปั นผลทัง้ สิน้

6.

สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผล

64,002,406.00

จำกกำไรสะสม*

ร้อยละ 74.05

จำกกำไรสุทธิ**

ร้อยละ 95.00

*จากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเฉพาะกิจการ
**จากกาไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังหักสารองตามกฎหมาย
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การลงมติ
เสียงลงคะแนน

วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก

วำระที่ 5.

พิจำรณำอนุมตั ิกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ตามข้อ บัง คับ ของบริษัท ข้อ 20 ก าหนดว่ า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการคิดเป็ นจานวนหนึ่งในสาม หรือจานวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออก
จากตาแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ซึ่งในปี นีก้ รรมการที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
ตาแหน่ง : กรรมการบริษัท
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ ตาแหน่ง : กรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน ได้ดาเนินการตามกระบวนการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การดาเนินงาน
ของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้แต่งตัง้ คณะกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตาแหน่งตาม
วาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติของทัง้ 2 ท่านที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 3. และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกากับตลาดทุน
กาหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังถึง คุณสมบัติข อง
บุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อทัง้ 2 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทัง้ 2 ท่านนี ้ เป็ นผูท้ ่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท มีความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
บริษัท และสาหรับกรรมการอิสระได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทโดยแสดงความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกาหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ (1) รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต (2) นายสุทธิ ธรรม จิราธิ วัฒน์ ให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเข้ารับ การ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็ นการล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน นับตัง้ แต่
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอ
วาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง จานวน 2 ท่าน คือ
1. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
ตาแหน่ง : กรรมการบริษัท
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
ตาแหน่ง : กรรมการบริษัท
การลงมติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
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วำระที่ 6.

พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน เป็ น ผู้พิ จ ารณา
กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปี ท่ผี ่านมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทัง้ ผลสารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่
บริษัทกาหนดนัน้ อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น สมควรเสนอให้น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี
2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 โดยคณะกรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนรายไตรมาส
ทุกไตรมาส และได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ซึ่งเป็ น
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2562 ดังนี ้
1. ค่าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง
ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท
20,000
กรรมการบริษัท
15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)
20,000
15,000

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ

ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)
20,000
15,000

ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อ
ท่านต่อไตรมาส
30,000
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กรรมการ

30,000

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 และปี 2562
ตำแหน่ง/องค์ประกอบ
ค่ำตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

เบีย้ ประชุม (ต่อครั้ง/บำท)
ปี 2563
ปี 2562
(ปี ทีเ่ สนอ)
20,000
20,000
15,000
15,000
20,000
20,000
15,000
15,000
20,000
20,000
15,000
15,000
20,000
20,000
15,000

15,000

ค่ำตอบแทนรำยไตรมำส
ปี 2563
ปี 2562
(ปี ทีเ่ สนอ)
30,000
30,000
30,000
30,000
-

-

ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้ นี ้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ไม่ได้รบั ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กาหนดข้างต้น
การลงมติ วาระนี ้ต ้อ งได้รับ อนุมัติ ดว้ ยคะแนนเสี ย งไม่ น้อยกว่ าสองในสามของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
วำระที่ 7.

พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กาหนดว่า ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนได้กาหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียน
ผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี บญ
ั ชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียน
ไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริษัทผูส้ อบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่น ๆ ในสานักงานตรวจสอบ
บัญชีนนั้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายที่พน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่จาก
การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความ
เป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี จากบริษัท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเหมาะสม มี
มาตรฐานการทางานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิ จ มีความ
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เป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเสนอให้กาหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิน 2,150,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่ำสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ

รอบปี บัญชี 2563
(ปี ทีเ่ สนอ)
2,150,000.00
จ่ายตามจริง

รอบปี บัญชี 2562
2,460,000.00
100,000.00

ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ควรน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังนี ้
1. นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 2982 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5599 หรือ
3. นายจุมพฎ ไพรรัตนากร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7645
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีท่ี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ทาหน้าที่แทน โดย
ผูส้ อบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือ
หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ท่ี เ กี่ ย วข้อ งกับบุค คลดัง กล่ าวแต่ อย่ างใด จึ ง มี ค วามเป็ น อิ สระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีท่ีเสนอชื่อแต่งตัง้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทในปี นี ้ เป็ นการ
ปฏิบัติหน้าที่ผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นปี ท่ี 3 ผูส้ อบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สังกัดสานักงานสอบบัญชี
เดี ย วกั น นอกจากนี ้ค ณะกรรมการได้อ นุ มัติ ค่ า สอบบัญ ชี แ ละค่ า สอบทานรายไตรมาสของบริ ษั ท จ านวน
1,450,000.00 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 700,000.00 บาท
รวมเป็ นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2563 จานวน 2,150,000.00 บาท
การลงมติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน
วำระที่ 8.

พิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้
บังคับพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาระสาคัญที่ยกเลิกคือเรื่องผูเ้ ข้าร่วมประชุม ไม่นอ้ ย
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กว่า 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนต้องอยูใ่ นประเทศไทย ซึ่งข้อบังคับ
ของบริษัทมีขอ้ กาหนดเรื่องผูเ้ ข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทัง้ นี ้ เพื่อให้ขอ้ บังคับของบริษัทเป็ นไปตามข้อกาหนดของพระ
ราชกาหนดฉบับใหม่ดงั กล่าว จึงควรแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 27 รายละเอียดปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษทั ที่เสนอแก้ไข

เพิ่มเติม (สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 8)
การลงมติ
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 9.

วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของผุถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมี

พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
และบริษัทฯจะเปิ ดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตัง้ แต่เวลา 12.00 น.เป็ นต้นไป สาหรับผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่ประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับ
ใดตามที่ได้จดั ส่งมาพร้อมนีใ้ ห้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านัน้ ตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เรื่องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น
และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนีด้ ว้ ย
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า เพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญ
ประจาปี ผถู้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยบริษัทได้
เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่
มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด
อนึ่ง บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม รวมถึงผูม้ ีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็ นอย่างดี จึงขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ และ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านให้ความร่วมมือปฏิบตั ิตามมาตรการและแนวปฏิบตั ิการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดด้วย
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และ
เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัทขอความร่วมมือท่านผูถ้ ือหุน้ ขอให้มอบฉันทะให้กับกรรมการ
อิสระของบริษัทเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง สานักเลขานุการบริษัท เลขที่ 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (ปั ญจมิตร)
ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันที่ 26 มิถนุ ายน 2563
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ทั้งนี ้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระใด สามารถส่งข้อซักถามดังกล่าวล่วงหน้า มายัง
เลขานุการบริษัทที่อีเมล์ secretary@tvthunder.co.th ตัง้ แต่วนั ที่ 9 – 26 มิถนุ ายน 2563 โดยบริษัทจะรวบรวมเพื่อ
นาไปสอบถามในที่ประชุม และบันทึกในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
ขอแ สดงความนับถือ

( นาย มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ )
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
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