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หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุน้  

ประจ ำปี 2563 

 

วันอังคำรที ่30 มิถุนำยน 2563 เวลำ 14.00 น. 

ณ ธันเดอรส์ตูดิโอ (ทำวน ์อิน ทำวน)์  

เลขที ่429 ซอยโรงเรยีนพระยำประเสรฐิ แขวงพลับพลำ  

เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

 

เปิดรับลงทะเบยีนเวลำ 12.00 น. 

เพือ่ควำมสะดวกในกำรลงทะเบยีน โปรดน ำแบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

ซึ่งพมิพบ์ำรโ์ค้ดมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำทีล่งทะเบยีนในวันประชุม 

 

 

งดแจกของทีร่ะลึก เพือ่ให้สอดคล้องกับแนวทำงทีห่น่วยงำนก ำกับดูแล
ได้รณรงคใ์ห้ลด / เลิกกำรแจกของช ำร่วยในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น 
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วนัท่ี  5 มิถนุายน  2563 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัท  ทีวี ธันเดอร ์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 

2.    รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code)  
3. ประวตัิย่อและขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการ

ที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2563  
6.   ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้

รว่มประชมุได ้
7.  ขอ้บงัคบัของบรษิัทเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
8.  รายละเอียดขอ้บงัคบัของบรษิัทที่เสนอแกไ้ขเพิ่มเติม 

9.  เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งน ามาแสดงในวนัประชมุ 
10.   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 
11. แผนท่ีของสถานท่ีประชมุ 
12. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
13. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2562 
14.  แนวปฏิบตัิและมาตรการเพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-

19) ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิัท ทวีี ธันเดอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

ดว้ยคณะกรรมการของบรษิัท  ทีวี ธันเดอร ์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั)  ในการประชมุครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 
12 พฤษภาคม 2563 มีมติใหเ้รยีกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารที่  30 มถินุายน 2563 เวลา 
14.00 น. ณ ธันเดอรส์ตดูิโอ (ทาวน ์ อิน ทาวน)์ เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสรฐิ แขวงพลบัพลา เขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  เพื่อพิจารณาเรื่องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วำระที ่ 1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ของบริษัทไดถู้กจดัขึน้เมื่อ

วนัท่ี 24 เมษายน 2562 และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุม
สามญั ผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตรงมติของที่ประชมุผูถื้อหุ้น และไดน้ าขึน้บนเว็บ
ไซดข์องบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทั่วไปแลว้ และปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขรายงาน
การประชมุฯ 
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ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 รับรอง
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 และคณะกรรมการเห็นว่า
ไดม้ีการบนัทึกไวถ้กูตอ้งแลว้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1. 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที ่ 2. พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของบริษัทในรอบปีทีผ่่ำนมำ 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
สรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา  

สินทรพัยห์มนุเวียน : 257,412,086.53 

สินทรพัยร์วม : 756,449,663.10 

หนีสิ้นหมนุเวียน : 127,215,523.27 

หนีสิ้นรวม : 143,930,625.13 

รายไดร้วม : 421,912,646.87 

ก าไรสทุธิ :     4,004,231.38 

บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 ตาม
ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2. 

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 รบัทราบผล
การด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2. 

การลงมต ิ วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบ จึงไมม่กีารลงคะแนนเสียง 

วำระที ่ 3. พิจำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผู้สอบ
บัญชี ประจ ำปี 2562 สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหม้ีการท างบการเงินรวมส าหรบัรอบปี

บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ เพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชมุ

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิในการประชุมสามญัประจ าปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2335 ก าหนด 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณา

อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน  บญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็และรายงานผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2562 และรายงานผูส้อบบญัชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ

และรบัรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย

ล าดบัท่ี 2. 
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การลงมติ    วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

วำระที ่ 4. พิจำรณำอนุมตัิจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2562  เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำร 
งดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 
ก าหนดใหบ้รษิัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และหา้มจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 
และมาตรา 116 ก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไร
สทุธิประจ าปี จนกว่าทนุส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บรษิัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปี ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิที่เหลือ
หลังจากหักภาษีและส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้กบักระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบรษิัท
จะค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั 

ความเห็นคณะกรรมการ   เนื่องดว้ยบรษิัทมีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุในการ
ขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในกิจการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2562 เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 
580,062.88 บาท และอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

ขอ้มลูเปรียบเทยีบอตัราการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2562 กบัปีที่ผ่านมา  

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 

1. ก ำไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร* 16,599,787.43 60,012,140.34 

2. ก ำไรสุทธ*ิ* 8,270,749.12 20,590,053.09 

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

4. เงนิปันผลจ่ำยอตัรำต่อหุน้ (งดจ่ำยเงนิปันผล) 0.08 

5. รวมจ ำนวนเงนิปันผลทัง้สิน้  64,002,406.00 

6. สดัส่วนกำรจ่ำยเงนิปันผล   

 จำกก ำไรสะสม*  รอ้ยละ 74.05 

 จำกก ำไรสุทธ*ิ*  รอ้ยละ 95.00 

*จากก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเฉพาะกิจการ 

**จากก าไรสทุธิเฉพาะกิจการหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 
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การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที ่5. พิจำรณำอนุมตัิกำรเลอืกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ก าหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม จะตอ้งออก
จากต าแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซึ่งในปีนีก้รรมการที่ตอ้งออกจาก
ต าแหน่งกรรมการของบรษิัทมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

1. รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั   ต าแหน่ง  : กรรมการบรษิัท      
2. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์  ต าแหน่ง  : กรรมการบรษิัท     

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่การด าเนินงาน
ของบริษัท ตามองคป์ระกอบของกรรมการ ประกอบกับความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ ความเชี่ยวชาญแลว้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้สนอใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากต าแหน่งตาม
วาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง  ดงัรายละเอียดประวตัิของทัง้ 2 ท่านที่ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย
ล าดับที่ 3. และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ก าหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3)  

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบดว้ยความระมัดระวังถึงคุณสมบัติของ
บุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 2 ท่านแลว้ เห็นว่าบุคคลทัง้ 2 ท่านนี ้เป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบรษิัท มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของ
บริษัท และส าหรบักรรมการอิสระไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในการตรวจสอบบริษัทโดยแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนด คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ (1) รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต (2) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ให้กลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน นับตัง้แต่
วนัที่ 6 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอ
วาระและรายชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณา
อนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง จ านวน 2 ท่าน คือ  

1. รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั   ต าแหน่ง  : กรรมการบรษิัท  
2. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์  ต าแหน่ง  : กรรมการบรษิัท   

การลงมติ    วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วำระที ่6. พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา

ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบรษิัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบตัิงานและความรบัผิดชอบ
ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกลเ้คียงกับบริษัท รวมทัง้ผลส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว้ พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่
บรษิัทก าหนดนัน้อยู่ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด  

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 โดยคณะกรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนรายไตรมาส
ทุกไตรมาส และไดร้บัค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ซึ่งเป็น
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการท่ีเท่ากบัปี 2562 ดงันี ้ 

1. ค่าเบีย้ประชมุ 
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการบรษิัท 20,000 
กรรมการบรษิัท 15,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 15,000 

 
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 20,000 
กรรมการบรหิารความเส่ียง 15,000 

 
คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาคา่ตอบแทน 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน 20,000 
กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน 15,000 

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อ

ท่านต่อไตรมาส 

ประธานกรรมการ 30,000 
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กรรมการ 30,000 

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 และปี 2562 

ต ำแหน่ง/องคป์ระกอบ
ค่ำตอบแทน 

เบีย้ประชุม (ต่อคร้ัง/บำท) ค่ำตอบแทนรำยไตรมำส 
ปี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2562 

ปี 2563 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2562 

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 - - 

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 20,000 20,000 - - 

กรรมการบรหิารความเส่ียง 15,000 15,000 - - 

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

20,000 20,000 - - 

กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

15,000 15,000 - - 

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้นี ้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ไม่ไดร้บัผลประโยชนอ์ื่นใดนอกจากเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่ก าหนดขา้งตน้ 

การลงมติ  วาระนี ้ต้องไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วำระที ่7. พิจำรณำอนุมตัิกำรแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2563 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ

ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 43 ก าหนดว่า ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงิน
ค่าสอบบญัชีของบรษิัททกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได  ้

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ก าหนดให้บริษัทจัดใหม้ีการหมุนเวียน
ผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหนา้ที่มาแลว้ 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยการหมนุเวียน 
ไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบรษิัทผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บรษิัทสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบ
บญัชีนัน้แทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายที่พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่จาก
การหมนุเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบัติของผูส้อบบญัชีของบริษัท  โดยพิจารณาจากความ
เป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชี  มีความเห็นและเสนอให้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี จากบริษัท 
สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท เนื่องจากมีคณุสมบตัิครบถว้นเหมาะสม มี
มาตรฐานการท างานท่ีด ีมีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจ มีความ
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เป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับรษิัท บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว และเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 
ไม่เกิน 2,150,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  

ตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี  

ค่ำสอบบัญช ี
รอบปีบัญชี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 
รอบปีบัญชี 2562 

1. ค่าสอบบญัชี 2,150,000.00 2,460,000.00 
2. ค่าบรกิารอื่น ๆ จ่ายตามจรงิ 100,000.00 

ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อขา้งตน้ไม่ไดใ้หบ้ริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย
กบับรษิัท/บรษิัทย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 จากบรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษิัท มีรายชื่อดงันี ้

1. นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 2982 หรือ 
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5599 หรือ 
3. นายจมุพฎ ไพรรตันากร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 7645  

 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้ห ้บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ท าหนา้ที่แทน โดย
ผูส้อบบญัชี ไม่ไดใ้หบ้รกิารอื่น ๆ แก่บรษิัทและไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับรษิัท/บรษิัทย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีที่เสนอชื่อแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทในปีนี ้ เป็นการ
ปฏิบัติหนา้ที่ผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 3  ผูส้อบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สังกัดส านักงานสอบบญัชี
เดียวกัน นอกจากนี ้คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท  จ านวน 
1,450,000.00 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบรษิัทย่อยในวงเงิน 700,000.00 บาท 
รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวน 2,150,000.00 บาท 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที ่8. พิจำรณำอนุมัติกำรแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  สืบเนื่องจากเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาไดม้ีการประกาศใช้

บงัคบัพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ โดยใหย้กเลิกประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
ฉบบัท่ี 74/2557 เรื่องการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ โดยมีสาระส าคญัที่ยกเลิกคือเรื่องผูเ้ขา้รว่มประชมุ ไม่นอ้ย
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กว่า 1 ใน 3 ขององคป์ระชมุตอ้งอยู่ในสถานท่ีเดยีวกนั และผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคนตอ้งอยูใ่นประเทศไทย ซึ่งขอ้บงัคบั
ของบรษิัทมีขอ้ก าหนดเรื่องผูเ้ขา้รว่มประชมุดงักล่าว ทัง้นี ้ เพื่อใหข้อ้บงัคบัของบรษิัทเป็นไปตามขอ้ก าหนดของพระ
ราชก าหนดฉบบัใหมด่งักล่าว จึงควรแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อ  
พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั ขอ้ 27 รายละเอียดปรากฏอยู่ในขอ้บงัคบัของบรษิทัที่เสนอแกไ้ข
เพิ่มเติม (สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 8)  

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของผุถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่9. พิจำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำมี) 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมตามวนัเวลา และสถานที่ดงักล่าวโดยพรอ้มเพรียงกัน 
และบริษัทฯจะเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น.เป็นตน้ไป ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่านใดที่ประสงคจ์ะ
มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนกรุณากรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัหนึ่งฉบบั
ใดตามที่ไดจ้ดัส่งมาพรอ้มนีใ้หค้รบถว้นสมบูรณ ์โดยใหท้่านเลือกใชเ้พียงฉบบัเดียวเท่านัน้ ตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา้ เรื่องก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะตอ้งยื่น 
และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมตามที่ได้
ระบไุวใ้นเอกสารแนบทา้ยนีด้ว้ย  

 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายย่อยใชสิ้ทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ เพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญ
ประจ าปีผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดใ้นช่วงระหว่างวนัที่ 6 ธันวาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2563 โดยบริษัทได้
เผยแพร่หลกัเกณฑบ์นเว็บไซตข์องบริษัท และแจง้ข่าวผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ อย่างไรก็ตาม ไม่
มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุแต่อย่างใด 

อนึ่ง บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จ ากัด (มหาชน) มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยั
ของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชุม รวมถึงผูม้ีส่วนรว่มในการจดัประชมุทกุท่านเป็นอย่างดี จึงขอใหท้่านผูถื้อหุน้ และ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านใหค้วามรว่มมือปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัิการเขา้รว่มประชุมภายใตส้ถานการณ์
การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเครง่ครดัดว้ย 

เพื่อเป็นการลดความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) และ
เพื่อความปลอดภยัในสขุภาพของท่านผูถื้อหุน้ บริษัทขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้ขอใหม้อบฉันทะใหก้ับกรรมการ
อิสระของบรษิัทเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุแทนการเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง โดยสามารถจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้ม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงั ส านกัเลขานุการบริษัท เลขที่ 1213/309-310 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) 
ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวนัท่ี 26 มิถนุายน 2563 
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ทั้งนี ้หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระใด สามารถส่งข้อซักถามดังกล่าวล่วงหน้า มายัง
เลขานกุารบรษิัทท่ีอีเมล ์secretary@tvthunder.co.th  ตัง้แต่วนัท่ี 9 – 26 มิถนุายน 2563 โดยบรษิัทจะรวบรวมเพื่อ
น าไปสอบถามในท่ีประชมุ และบนัทึกในรายงานการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเผยแพรผ่่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทต่อไป 

 
ขอแ สดงความนบัถือ 

 

           

                  ( นาย มนตรี โสคติยานรุกัษ์ ) 

                ประธานกรรมการ 

                บรษิัท ทีวี ธันเดอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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