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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจ ำปี 2564 
ของ 

บริษัท ทวีี ธนัเดอร ์จ ำกัด (มหำชน) 
 

เวลำและสถำนที่ :  ประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2564 ณ ธันเดอร ์สตูดิโอ (ทาวน ์อิน ทาวน)์ เลขที่ 429 ซอยโรงเรียน
พระยาประเสรฐิ แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เร่ิมประชุมเวลำ 14.00 น. 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ์  ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่ เป็นประธานที่ประชุม  ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับ 
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ทุก หลงัจากนัน้ไดม้อบหมายใหน้ายณฐกฤต วรรณภิญโญ เป็นผูด้  าเนินการก่อน
การเริ่มประชมุ  

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ  กล่าวว่า 
ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัโรค

ตามที่ทางราชการก าหนด และเพื่อความปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน  
บริษัทฯ จึงขอชีแ้จงมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า หรือ 

COVID-19 โดยขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุน้ ก่อนการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดมีข้อ
ซกัถามเก่ียวกบัวาระ ขอใหถ้ามค าถามโดยการเขียนเป็นลายลกัษณอ์กัษร ในกระดาษที่ทางบริษัทไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้โดย
ใหร้ะบคุ าถาม และแจง้ชื่อ-นามสกลุ ของผูถื้อหุน้ และน าส่งใหเ้จา้หนา้ที่ แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และหากไม่ระบุ
ชื่อ-สกลุผูถ้าม บรษิัทขออนญุาตขา้มค าถามหรือขอ้เสนอแนะเนื่องจากขอ้มลูไม่ครบถว้น 

บริษัทฯจะด าเนินการจดัประชุมใหก้ระชบัภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ค าถามทุกค าถามที่ไม่ไดต้อบในหอ้ง
ประชมุ บรษิัทฯ จะตอบและเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทต่อไป 

ทัง้นี ้ในระหว่างการประชมุ บรษิัทฯ ขอความรว่มมือท่านผูถื้อหุน้ 
 ใส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในหอ้งประชมุ และบรเิวณโดยรอบอาคาร 
 นั่งประจ าที่ที่ก  าหนดไวเ้พื่อลดการเคล่ือนยา้ย 
 หมั่นลา้งมือดว้ยเจลลา้งมือที่บรษิัทไดจ้ดัเตรียมไวใ้หต้ามจดุต่างๆ 
 เวน้ระยะห่างระหว่างตวับคุคลอย่างนอ้ย 1.5 - 2 เมตร 
 หากมีค าถามหรือขอ้เสนอแนะ ขอใหเ้ขียนลงบนกระดาษ และยกมือขึน้เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบัใบค าถาม 

และเพื่อลดความแออดัของผูถื้อหุน้ในพืน้ที่ประชุม และปฏิบตัิตามมาตการของกรุงเทพมหานครบริษัทฯจดัเวน้ระยะห่าง
ในจุดคดักรอง จุดตรวจเอกสารจดุลงทะเบียนอย่างนอ้ย 2 เมตร และจดัที่นั่งในหอ้งประชมุโดยเวน้ระยะห่างระหว่างเกา้อี ้
อย่างนอ้ย 2 เมตร จึงท าใหม้ีจ านวนที่นั่งจ ากัด รองรบัผูถื้อหุน้ไดป้ระมาณ 10 ที่นั่ง หากที่นั่งเต็มแลว้บริษัทฯขอความ
รว่มมือในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้รว่มประชุมแทน 

ดว้ยขอ้จ ากดัเรื่องจ านวนคนที่จะสามารถอยู่ในหอ้งประชมุไดไ้ม่เกิน 20 คน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทบางท่าน รวมถึงผูส้อบบัญชีและที่ปรึกษา
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กฎหมายจะเขา้ประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด และเพื่อสขุอนมยัของผูเ้ขา้ประชุมทุก
ท่าน  บรษิัทฯ งดบรกิารอาหาร ชา กาแฟ ในบรเิวณงานทัง้หมดนีเ้ป็นมาตรการท่ีบรษิัทก าหนดขึน้เพื่อประโยชนใ์นการดแูล
สขุภาพของท่านผูถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุในวนันี ้บรษิัทฯตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ท่ีนี ้

หลงัจากนัน้ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย  ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษาบริษัทฯที่เขา้
รว่มประชมุ และรว่มชีแ้จง หรือ ตอบขอ้ซกัถาม ในการประชมุ ดงันี ้

กรรมกำรบริษัททีเ่ข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 8 ท่ำน  

กรรมการบรษิัทท่ีเขา้รว่มประชมุในหอ้งประชมุ มีดงันี ้

1. รศ.ดร.มนตร ีโสคติยานรุกัษ ์  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

 2. นางภทัรภร  วรรณภิญโญ  รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 3. นายพิรฐั เย็นสดุใจ   กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิารความเส่ียง / ประธานเจา้หนา้ที่ 
บรหิาร สายงานการขายและการลงทนุ 

 4. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ  กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิารความเส่ียง / ประธานเจา้หนา้ที่ 
บรหิาร สายงานปฏิบตัิการ 

 กรรมการบรษิัทท่ีเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิคส ์ มีดงันี ้

1. รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั   กรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเส่ียง /  
กรรมการอิสระ 

2. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์  กรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  
/ กรรมการอิสระ 

3. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ  กรรมการบรษิัท 
4. นายภษิูต ไลท้อง    กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิารความเส่ียง 

กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

ผู้บริหำรทีเ่ข้ำร่วมประชุมผ่ำนทำงสื่ออิเลก็ทรอนิคส ์จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นางปิยพร  ไลท้อง   กรรมการบรหิารความเส่ียง / ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารอาวโุส  

2. นางสาวนาร ี วิชชนุากร  กรรมการบรหิารความเส่ียง / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานบรหิาร 
การเงิน  (CFO)  
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3. นางสาวณภทัร  วรรณภิญโญ  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายงานการขายและการตลาด 

และไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า บรษิัทไดเ้รียนเชิญ คณุชมุพล แกว้ม่วง และคณุวราภรณ ์กรองแกว้ ตวัแทนผูส้อบ 
บญัชี จากบรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เขา้รว่มประชมุเพื่อตอบขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุน้  และไดเ้รียน
เชิญคณุนาถนรี ชยัทอง ที่ปรกึษาทางดา้นกฎหมาย  จากบรษิัท ที่ปรกึษากฎหมาย ซีเอ็มที จ ากดั ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มี
ผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียใดๆ กับบริษัท ท าหนา้ที่ดูแลใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ เป็นไปอย่างโปร่งใสถกูตอ้งเป็นไปตามกฎ
และขอ้บงัคบัของบรษิัท และไดแ้นะน าคณุศิรพิร รติรตันานนท ์เลขานกุารบรษิัท  

หลงัจากนัน้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชีแ้จงวิธีการลงคะแนน 
การนบัคะแนนในวนันีด้งันี ้

วำระกำรประชุม 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และรายงานผูส้อบบญัชี ประจ าปี        
              2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิน 
              ปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2564 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน 
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดแ้จง้ให้ที่ประชุมทราบว่าการตรวจนับผลคะแนนเสียงในวันนี ้บริษัทไดน้ าระบบ

บารโ์คด้มาใช ้เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่การประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาขัน้ตอ้นดงักล่าวใหร้วดเรว็ยิ่งขึน้  
โดยบรษิัทจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในทกุวาระท่ีมีการลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบ   
ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงมีดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงที่เจา้หนา้ที่ไดแ้จกใหต้อนลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุ 

2. ผูถื้อหุน้ทกุท่านมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้  ผูถื้อหุน้ท่านใดที่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่  

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

3. ภายหลงัจากที่ท่านไดร้บัทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ผูถื้อหุน้ท่านใดที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใน 

วาระใด ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ไดร้บัจากเจา้หนา้ที่ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหย้ก

มือขึน้เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่จดัเก็บ  
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ทัง้นี ้ส าหรบัวาระท่ี 5 การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ บรษิัทจะเก็บบตัรลงคะแนน 
ตามรายชื่อกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล และจะเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสียง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงเพื่อนบัคะแนนก่อน แลว้จึงจดัเก็บบตัรลงคะแนน
เสียงที่เห็นดว้ยหลงัจบการประชมุแลว้ โดยวางบตัรลงคะแนนไวท้ี่โต๊ะหรือส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัทเมื่อจบการประชมุ
ในวนันี ้

4. วาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 

5. วาระ 1 3 4 5 และ 7 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ 

นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง /  ส่วนวาระที่ 6 ตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม / วาระที่ 8 ตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้

ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6. บรษิัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวนัน้หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่ม 

ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ ทั้งนี ้ในกรณีที่ไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็น

คดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ใหถื้อว่าที่ประชมุเห็นชอบ หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท ์

7. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทนและไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

แลว้ บรษิัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตามที่ผูถื้อหุน้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ 

8. กรณีดงัต่อไปนี ้จะถือว่าเป็นบตัรเสีย 

                 (1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง 
                 (2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั 
                 (3) บตัรลงคะแนนท่ีไม่ไดม้ีการลงลายมือชื่อก ากบั 
            หากผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อก ากบัทกุครัง้ 
            บริษัทจะไม่นบับตัรเสียเป็นฐานเสียงในการค านวณคะแนนเสียง ยกเวน้วาระที่ 6 ที่จะนบับตัรเสียเป็นฐานเสียง
ในการค านวณคะแนนเสียง 

9. เพื่อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนบัคะแนนเสียง จะใหพ้ิจารณาวาระถดัไป 

10. การประชมุจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละ 

วาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อน แลว้จึงจะใหม้ีการลงมติส าหรบัวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ

ตอ้งการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้และขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผูร้บัมอบ

ฉนัทะ กรุณาแจง้ชื่อผูถื้อหุน้ท่ีท่านรบัมอบฉนัทะมาใหท้ี่ประชมุทราบดว้ยทกุครัง้ 

หลงัจากนัน้นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ซกัถามวิธีการ
ลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม 

ก่อนเริ่มการประชุม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ์   ประธานที่ประชุม ไดแ้ถลงว่ามีผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชุมดว้ย
ตนเองทั้งสิน้ 5 ราย นับจ านวนหุน้ได ้292,073,501 หุน้ และผูร้บัมอบฉันทะมาประชุมจ านวน 30 ราย นับจ านวนหุน้ได ้
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242,992,500 หุน้ รวมผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 35 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้535,066,001 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 66.8807
ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจ านวน 800,030,075 หุน้ ซึ่งถือว่าครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับรษิัทแลว้  

เปิดกำรประชุม 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ์   ประธานท่ีประชมุ กล่าวขอบคณุ และเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระที่ก าหนด ตามที่แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบแลว้ และตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญ
ประชมุ  โดยมอบหมายให ้นายพิรฐั เย็นสดุใจ เป็นผูด้  าเนินการประชมุในแต่ละวาระ และมอบหมายใหน้ายณฐกฤต วรรณ
ภิญโญ เป็นเลขานกุารในที่ประชมุ 
 
วำระที ่1    พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

นายพิรฐั เย็นสุดใจ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามรายละเอียดส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 30 
มิถุนายน 2563 ที่ไดจ้ดัส่งล่วงหนา้ไปพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่าน และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ก าหนดแลว้  ทัง้นีค้ณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดม้ีการบนัทึกไว้
อย่างถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ และบริษัทไดน้ าขึน้บนเว็บไซดข์องบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และนักลงทุนทั่วไปแลว้ 
ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีท่าน
ใดซกัถาม จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ  

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

  
เห็นดว้ย              535,066,001  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 
งดออกเสียง                  0  เสียง    
บตัรเสีย                   0  เสียง    

 
วำระที ่2    พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของบริษทัในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่าผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดย
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563  ซึ่งสรุปไดด้งันี ้
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ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายไดร้วม 294.00 ลา้นบาท ลดลง 25.78% เมื่อเทียบ

กับปี 2562 โดยรายไดท้ี่ลดลงนอกจากจะมาจากสถานการณ์โควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ แลว้ยังมี
สาเหตมุาจาก 

การลดลงของรายไดค้่าโฆษณา จ านวน 34.03 ลา้นบาท ลดลง 20.21% จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากราคา
โฆษณาต่อนาทีที่ลดลงจากการชะลอการใชเ้ม็ดเงินโฆษณาของลกูคา้ในสถานการณแ์พร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด -19 
และจ านวนนาทีขายโฆษณาที่ลดลงจากการน ารายการมาออกอากาศซ า้ (Rerun) เพื่อทดแทนในช่วงที่ไม่สามารถถ่ายท า
รายการไดร้วมถึงการยกเลิกการผลิตรายการ Hay day   

การลดลงของรายไดค้่าบริการ จ านวน 65.19 ลา้นบาท ลดลง 29.55% จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการ
จา้งผลิตรายการจากทางสถานีและ OTT ที่ลดลง และการไม่ไดร้บัการต่อสญัญาจา้งผลิตรายการ The Price is Right จาก
ทางTrue4U ซึ่งเป็นรายการท่ีมีเทปผลิตเป็นจ านวนมาก จึงส่งผลอย่างมากต่อรายไดค้่าบรกิารในปี 2563 ของบรษิัทฯ 

ฐานะทางการเงิน 
ในปี 2563 บริษัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 706.53 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 49.92 ลา้นบาท คิด

เป็น 6.60% เกิดจากการลดลงของลกูหนีก้ารคา้และสินคา้คงเหลือ โดยเงินที่รบัจากลกูหนีก้ารคา้มาไดน้ าไปลงทุนเพิ่มใน
กองทนุเพื่อผลตอบแทนที่สงูกว่าเงินฝากธนาคารโดยแสดงรวมไวใ้นสินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น และอีกส่วนหนึ่ง
น าไปช าระคืนเจา้หนีก้ารคา้  

หนีสิ้นรวมของปี 2563 จ านวน 97.42 ลา้นบาทลดลงจากปี 2562 จ านวน 46.51 ลา้นบาท คิดเป็น 32.31% 
สาเหตุหลกัมาจากการเจา้หนีก้ารคา้ลดลง 27.63 ลา้นบาท และรายไดร้บัล่วงหนา้ที่ลดลง 22.48 ลา้นบาทจากการรบัรู ้
รายไดต้ามการส่งมอบของละครวุ่นรกันกัข่าว 

ในส่วนของผูถื้อหุน้ปี 2563 มีจ านวน 609.11 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 3.41 ลา้นบาท คิดเป็น 
0.45% สาเหตมุาจากผลขาดทนุในปี 2563 จ านวน 4.48 ลา้นบาท  

ทั้งนี ้บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฎในรายงานประจ าปี 2563 หัวขอ้ 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หนา้ 82 – 98 

ความคืบหนา้โครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 
 ทบทวน นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์บัชั่นทกุปี 
 ทบทวน นโยบายการรบัและใหข้องขวญัทกุปี 
 จัดท าช่องทางการเสนอข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และการแจ้งเบาะแส ใน Website ของบริษัท 

www.tvthunder.co.th 
 ด าเนินการรณรงค์ สนับสนุน และส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรร์ับชั่น โดยการ

สรา้งสรรคผ์ลงานดา้นละครที่มีเนือ้หาในการปลกูฝังและส่งเสรมิคณุธรรม ตลอดจนป้องกนัและปราบปรามการทจุรติอยา่ง
ต่อเนื่องเสมอมา ท าให้บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ “ช่อสะอาด” ประเภทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ จากส า นักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อย่างต่อเนื่องทกุปี 
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หลงัจากนัน้ นายพิรฐั เย็นสดุใจ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ซกัถามหรือ แสดง
ความคิดเห็น  

คณุนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ไดส้อบถามถึงแผนรบัมือในการ
ด าเนินธุรกิจของปีนี ้

คุณพิรฐั เย็นสดุใจ ไดแ้ถลงว่า ในปีนีบ้ริษัทมีผลิตรายการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาประมาณ 1-2 รายการ โดย
มีช่องทางออนแอรท์ัง้ทีวี ดิจิทลั ช่องทางซีรีส ์และ OTT Partner ต่างๆของบริษัท ส่วนในแง่ของรายไดจ้ากโฆษณาน่าจะ
ดีกว่าปีที่ผ่านมา เพราะจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ทางลกูคา้และเอเจนซี่ได้
เริ่มปรบัตวัขึน้ เพราะฉะนัน้การลดลงของจ านวนเม็ดเงินโฆษณาไม่น่าเยอะถา้เทียบกับปีที่ผ่านมา และมีการผลิตละคร
ป้อนช่องโทรทศันต์่างๆมากขึน้ 1-2 เรื่อง โดยบริษัทมองว่าในแง่ของรายไดใ้นปีนีน้่าจะดีขึน้กว่าปีที่ผ่านมาไม่ต ่ากว่า 20% 
และในส่วนของก าไรสทุธิน่าจะกลบัมาปกติ อยู่ที่ประมาณ 3-5 % 

เมื่อไม่มีผูใ้ดซกัถาม นายพิรฐั เย็นสดุใจ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมรบัทราบรายงานของคณะกรรมการและผล
การด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยวาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบ ดงันัน้จึงไม่มีการลงคะแนน  
  
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ  
 
วำระที ่3    พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผู้สอบบัญชี 
 ประจ ำปี 2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ ไดแ้ถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
ขอ้ 44 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัท ตอ้งจดัท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ทั้งนีง้บการเงินงวดประจ าปี 2563 ของบริษัท ไดผ่้านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้  โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนา้ที่ 100-161 ของ
รายงานประจ าปีเป็นตน้ไป และไดช้ีแ้จงไปแลว้ในวาระขา้งตน้ ซึ่งในวนันีบ้รษิัทไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีเขา้รว่มประชมุดว้ย หาก
ผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท ขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขียนค าถามลงบนกระดาษ  พรอ้มชื่อ – 
นามสกลุ ระบวุ่าเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ส่งใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ  

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถาม  
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไร

ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และรายงานผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการที่ประชมุ ไดแ้ถลงว่าในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 1 ราย 
จ านวน 100 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 36 ราย รวมจ านวนหุน้ 535,066,101 หุน้ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
และรายงานผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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เห็นดว้ย              535,066,101   เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 
งดออกเสียง                  0  เสียง    
บตัรเสีย                   0  เสียง    

 

วำระที ่4   พิจำรณำอนุมตัิกำรงดจดัสรรก ำไรสุทธปิระจ ำปี 2563 เพือ่เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย และกำร
งดจ่ำยเงนิปันผล เน่ืองจำก ผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด วนัที ่31 ธันวำคม 2563 มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทนุ 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ กล่าวว่าตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปี ไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิเหลือหลงัจากส ารองต่าง ๆทกุประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละ
บรษิัทจะค านึงถึงความจ าเป็น และเหมาะสมของปัจจยัอื่น ๆในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั 

เนื่องดว้ยผลการด าเนินงานสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลการด าเนินงานขาดทุน คณะกรรมการจึง
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการงดจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เพื่อเป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ซกัถามเมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม จึง ได้
เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปัน
ผล ส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการงดจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เพื่อเป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมาย และการงดจา่ยเงนิปันผล เนื่องจาก ผลการด าเนินงานสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีผลการด าเนินงาน
ขาดทนุ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย        535,066,101  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 
งดออกเสียง                  0  เสียง    
บตัรเสีย                   0  เสียง    

วำระที ่5    พิจำรณำอนุมัติกำรเลอืกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ์  ประธานที่ประชุม ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชมุนีว้่า 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จึงเรียนเชิญกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระที่จะ
เสนอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากหอ้งประชมุ และออฟไลน ์เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้
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ถือหุน้ไดส้อบถามขอ้มลูไดโ้ดยสะดวก ซึ่งในปีนีมีกรรมการที่ครบวาระออกจ านวน 3ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายภูษิต ไลท้อง 2) 
นายพิรฐั เย็นสดุใจ 3) นายณฐกฤต วรรณภิญโญ 

หลงัจากนัน้กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 ท่านไดอ้อกจากหอ้งประชมุและออฟไลน ์
ต่อจากนัน้ประธานไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบั

บริษัท ขอ้ 20 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นจ านวนหนึ่งใน
สาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย
จ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  โดยกรรมการที่ออกจากต าแหน่งนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ 
ซึ่งในปี 2564 นีม้ีกรรมการท่ีครบก าหนดวาระด ารงต าแหน่ง 3ท่าน ไดแ้ก่ 

 1) นายภษิูต ไลท้อง  กรรมการบรษิัท 
 2) นายพิรฐั เย็นสดุใจ  กรรมการบรษิัท 
 3) นายณฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการบรษิัท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการเป็นรายบคุคลแลว้ เห็น

ว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน  ซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผูท้ี่มีความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ ์และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชนก์ับบริษัท และกรรมการทัง้ 3 
ท่าน ไม่เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตอ้งหา้มแต่ประการใด และไม่ไดป้ระกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุน้ในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขนักบั
การด าเนินงานของบรษิัท   

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วน
ไดเ้สีย)  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการ ทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตามเดิม
อีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหนงัสือเชิญประชมุที่บรษิัท
ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ก่อนการประชมุ 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อเขา้รบัการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหนา้ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อ
บคุคลใดเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มี
ท่านใดซกัถาม จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระเป็นรายบคุคล 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

1.1 นายภษิูต ไลท้อง 

อนมุตั ิ 535,066,101 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  
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1.2 นายพิรฐั เย็นสดุใจ  

อนมุตั ิ 535,066,101 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.00  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  
1.3 นายณฐกฤต วรรณภิญโญ 

อนมุตั ิ 535,066,101 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.00  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง 

 
 

หลงัจากนัน้ประธานไดข้อใหเ้จา้หนา้ที่เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3ท่านกลบัเขา้หอ้งประชมุ และออนไลน ์
ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกบักรรมการทัง้ 3 ท่าน ท่ีไดร้บัความไวว้างใจจากผูถื้อหุน้แต่งตัง้กลบั 

เขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 
วำระที ่6    พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประจ ำปี 2564 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ  ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ไดพ้ิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2564 โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการ 
ผลการด าเนินงานของบรษิัท และขอ้มลูเปรียบเทียบอา้งอิงกบับรษิัทอื่นท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลกัษณะ
ของธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนั รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) แลว้ 
พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการท่ีบรษิัทก าหนดนัน้อยู่ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด    

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท  ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2563  โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

1. ค่าเบีย้ประชมุ 
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 20,000 
กรรมการบรหิารความเส่ียง 15,000 

 
คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาคา่ตอบแทน 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณา

ค่าตอบแทน 
20,000 

กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน 15,000 

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อท่านต่อไตรมาส 
ประธานกรรมการ 30,000 
กรรมการ 30,000 

 
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้นี ้คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิัทไม่ไดร้บั 

ผลประโยชนอ์ื่นใดนอกจากเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่ก าหนดขา้งตน้ โดยใหอ้ตัราดงักลา่ว
มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถาม  
เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นดว้ย              535,066,101  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 
งดออกเสียง                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 
บตัรเสีย                   0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 
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วำระที ่7    พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2564 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ ไดแ้ถลงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบรษิัท ซึ่งไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของผูส้อบบญัชีของ บริษัท ส านกังาน ดร.
วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากัด แลว้ เห็นว่าเป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้น เหมาะสม มีประสบการณ ์มีความเป็นอิสระ และ
ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 
จึงเห็นควรเสนอแต่งตัง้  

1. ดร.วิรชั อภิเมธีธ ารง   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 1378 หรือ 
2. นายชยักรณ ์อุ่นปิติพงษา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3196 หรือ 
3. นายอภิรกัษ์ อติอนวุรรตน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5202 หรือ 
4. ดร.ปรีชา สวน   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 6718 หรือ 
5. นางสาวกรแกว้ ดาบแกว้  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 8463 

จากบรษิัท ส านกังาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนรวม
เป็นเงินจ านวน 1,750,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ  แบ่งเป็นค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบรษิทั
จ านวน 1,160,000.00 บาท ค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบรษิัทย่อยจ านวน 590,000.00 บาท 

และนายพริฐั เย็นสดุใจ ไดเ้สนอตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดงันี ้

ค่ำสอบบัญช ี
รอบปีบัญชี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 
รอบปีบัญชี 2563 

1. ค่าสอบบญัชี 1,750,000.00 2,150,000.00 
2. ค่าบรกิารอื่น ๆ จ่ายตามจรงิ 96,800.00 

 
หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถาม เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม จึงได ้

เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน ดร.
วิรัช แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี  2564 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564รวมเป็นเงินจ านวน 
1,750,000.00 บาทไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย              535,066,101  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 
งดออกเสียง                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ           
บตัรเสีย                   0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   
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วำระที ่9    พิจำรณำเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ำมี) 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม  แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมต่างๆได้รับการ
พิจารณาจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เสรจ็สิน้แลว้ มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่น จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ดงันี ้

คณุนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ไดส้อบถามถึงแนวทางการ 
ท าธุรกิจออนไลน ์ในขณะที่ตลาดออนไลนก์ าลงัเติบโตอย่างมากมาย 
  คณุพิรฐั เย็นสดุใจ ไดแ้ถลงว่า ตามที่ไดเ้รียนแจง้ไปแลว้เมื่อวาระที่ 3 ว่าบรษิัทไดม้ีการผลิตรายการโทรทศัน์
หรือผลิต Content ไปทางส่ือออนไลนค์่อนขา้งมาก ปกติไดม้ีการหารายไดเ้พิ่มเติมโดยการน ารายการโทรทศันไ์ป Rerun 
ในช่องทางออนไลน ์เช่น Youtube และ Facebook ซึ่งเป็นรายไดส่้วนหนึ่งของค่าโฆษณา และบริษัทไดม้ีการรบัจา้งผลิต 
จาก Platform Online ในปีนี ้ประมาณ 5-7 รายการ เช่น OTT หรือ Subscription Service ต่างๆ เช่น AIS PLAY และ 
POPS TV ซึ่งบรษิัทมีการท าธุรกิจดา้นนีม้า 2-3 ปีแลว้ และในอนาคตก็จะมีการผลิต Content Online มากกว่าเดิมดว้ย 

หลังจากนั้น รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานไดส้อบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก
หรือไม่  

      เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ์ ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที่ได้
สละเวลามารว่มประชมุวนันี ้ และกล่าวปิดประชมุ 

 
ปิดประชมุ  เวลา 14.49 น. 
 
  

 
 
ลงชื่อ     -รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรุกัษ์-        ประธานท่ีประชมุ 
                (รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ)์ 

 
 
 
 
ลงชื่อ     -นายณฐกฤต วรรณภิญโญ-            เลขานกุารที่ประชมุ / บนัทึกการประชมุ 
                (นายณฐกฤต  วรรณภิญโญ) 
 


