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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2564
ของ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
เวลำและสถำนที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียน
พระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เริ่มประชุมเวลำ 14.00 น.
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ เป็ นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ทุก หลังจากนัน้ ได้มอบหมายให้นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เป็ นผูด้ าเนินการก่อน
การเริ่มประชุม
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ กล่าวว่า
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้กาหนดมาตรการป้องกันโรค
ตามที่ทางราชการกาหนด และเพื่อความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน
บริษัทฯ จึงขอชีแ้ จงมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า หรือ
COVID-19 โดยขอความร่วมมือจากท่านผูถ้ ือหุน้ ก่อนการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ หากท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีข้ อ
ซักถามเกี่ยวกับวาระ ขอให้ถามคาถามโดยการเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในกระดาษที่ทางบริษัทได้จดั เตรียมไว้ให้ โดย
ให้ระบุคาถาม และแจ้งชื่อ-นามสกุล ของผูถ้ ือหุน้ และนาส่งให้เจ้าหน้าที่ แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และหากไม่ระบุ
ชื่อ-สกุลผูถ้ าม บริษัทขออนุญาตข้ามคาถามหรือข้อเสนอแนะเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน
บริษัทฯจะดาเนินการจัดประชุมให้กระชับภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที คาถามทุกคาถามที่ไม่ได้ตอบในห้อง
ประชุม บริษัทฯ จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
ทัง้ นี ้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผูถ้ ือหุน้
 ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม และบริเวณโดยรอบอาคาร
 นั่งประจาที่ท่กี าหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
 หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือที่บริษัทได้จดั เตรียมไว้ให้ตามจุดต่างๆ
 เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 1.5 - 2 เมตร
 หากมีคาถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้เขียนลงบนกระดาษ และยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบคาถาม
และเพื่อลดความแออัดของผูถ้ ือหุน้ ในพืน้ ที่ประชุม และปฏิบตั ิตามมาตการของกรุงเทพมหานครบริษัทฯจัดเว้นระยะห่าง
ในจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสารจุดลงทะเบียนอย่างน้อย 2 เมตร และจัดที่น่งั ในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี ้
อย่างน้อย 2 เมตร จึงทาให้มีจานวนที่น่ งั จากัด รองรับผูถ้ ือหุน้ ได้ประมาณ 10 ที่น่ งั หากที่น่ งั เต็มแล้วบริษัทฯขอความ
ร่วมมือในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน
ด้วยข้อจากัดเรื่องจานวนคนที่จะสามารถอยู่ในห้องประชุมได้ไม่เกิน 20 คน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
สั่งปิ ดสถานที่เป็ นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทบางท่าน รวมถึงผูส้ อบบัญชีและที่ปรึกษา
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กฎหมายจะเข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด และเพื่อสุขอนมัยของผูเ้ ข้าประชุมทุก
ท่าน บริษัทฯ งดบริการอาหาร ชา กาแฟ ในบริเวณงานทัง้ หมดนีเ้ ป็ นมาตรการที่บริษัทกาหนดขึน้ เพื่อประโยชน์ในการดูแล
สุขภาพของท่านผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับการประชุมในวันนี ้ บริษัทฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี ้
หลังจากนัน้ ได้กล่าวแนะนากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษาบริษัทฯที่เข้า
ร่วมประชุม และร่วมชีแ้ จง หรือ ตอบข้อซักถาม ในการประชุม ดังนี ้
กรรมกำรบริษัททีเ่ ข้ำร่วมประชุม จำนวน 8 ท่ำน
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม มีดงั นี ้
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
2. นางภัทรภร วรรณภิญโญ
3. นายพิรฐั เย็นสุดใจ
4. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สายงานการขายและการลงทุน
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สายงานปฏิบตั ิการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ มีดงั นี ้
1. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
3. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ
4. นายภูษิต ไล้ทอง

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
/ กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
ผู้บริหำรทีเ่ ข้ำร่วมประชุมผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิคส์ จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นางปิ ยพร ไล้ทอง

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

2. นางสาวนารี วิชชุนากร

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร
การเงิน (CFO)
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3. นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด

และได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า บริษัทได้เรียนเชิญ คุณชุมพล แก้วม่วง และคุณวราภรณ์ กรองแก้ว ตัวแทนผูส้ อบ
บัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผูถ้ ือหุน้ และได้เรียน
เชิญคุณนาถนรี ชัยทอง ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จากัด ซึ่งมีความเป็ นอิสระ ไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องเป็ นไปตามกฎ
และข้อบังคับของบริษัท และได้แนะนาคุณศิรพิ ร รติรตั นานนท์ เลขานุการบริษัท
หลังจากนัน้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชีแ้ จงวิธีการลงคะแนน
การนับคะแนนในวันนีด้ งั นี ้
วำระกำรประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินการของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้ อบบัญชี ประจาปี
2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิน
ปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาปี 2564
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าการตรวจนับผลคะแนนเสียงในวันนี ้ บริษัทได้นาระบบ
บาร์โค้ดมาใช้ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกแก่การประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาขัน้ ต้อนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึน้
โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
ขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียงมีดงั นี ้
1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
2. ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใด จะไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
3. ภายหลังจากที่ท่านได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใน
วาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รบั จากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบี ยน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยก
มือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จดั เก็บ
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ทัง้ นี ้ สาหรับวาระที่ 5 การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน
ตามรายชื่อกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนก่อน แล้วจึงจัดเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงที่เห็นด้วยหลังจบการประชุมแล้ว โดยวางบัตรลงคะแนนไว้ท่ีโต๊ะหรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อจบการประชุม
ในวันนี ้
4. วาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งมีการออกเสียงลงคะแนน
5. วาระ 1 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง / ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม / วาระที่ 8 ต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วม
ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ ดแสดงความเห็น
คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
7. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
แล้ว บริษัทได้บนั ทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
8. กรณีดงั ต่อไปนี ้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
(1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
(2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
(3) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อกากับ
 หากผูถ้ ือหุน้ ต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกากับทุกครัง้
 บริษัทจะไม่นบั บัตรเสียเป็ นฐานเสียงในการคานวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะนับบัตรเสียเป็ นฐานเสียง
ในการคานวณคะแนนเสียง
9. เพื่อมิให้เป็ นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาวาระถัดไป
10. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละ
วาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ
ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุ ณายกมือขึน้ และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีท่ีท่านเป็ นผูร้ บั มอบ
ฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ท่ปี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
หลังจากนัน้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถามวิธีการ
ลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม
ก่อนเริ่มการประชุม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ ประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองทั้งสิน้ 5 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 292,073,501 หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมจานวน 30 ราย นับจานวนหุน้ ได้
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242,992,500 หุน้ รวมผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 35 ราย นับจานวนหุน้ รวมกันได้ 535,066,001 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.8807
ของหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดจานวน 800,030,075 หุน้ ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว
เปิ ดกำรประชุม
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระที่กาหนด ตามที่แจ้งให้ท่ีประชุมทราบแล้ว และตามที่ปรากฏในหนังสื อเชิญ
ประชุม โดยมอบหมายให้ นายพิรฐั เย็นสุดใจ เป็ นผูด้ าเนินการประชุมในแต่ละวาระ และมอบหมายให้นายณฐกฤต วรรณ
ภิญโญ เป็ นเลขานุการในที่ประชุม
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามรายละเอียดสาเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2563 ที่ได้จดั ส่งล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่าน และได้จดั ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ทัง้ นีค้ ณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้
อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้นาขึน้ บนเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเปิ ดเผยแก่ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทั่วไปแล้ว
ปรากฏว่าไม่มีผใู้ ดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีท่าน
ใดซักถาม จึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วำระที่ 2

535,066,001
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00

พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินกำรของบริษทั ในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ

นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่าผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2563 ซึ่งสรุปได้ดงั นี ้
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ผลการดาเนินงาน
ในรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้รวม 294.00 ล้านบาท ลดลง 25.78% เมื่อเทียบ
กับปี 2562 โดยรายได้ท่ีลดลงนอกจากจะมาจากสถานการณ์โควิด -19 และสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ แล้วยังมี
สาเหตุมาจาก
การลดลงของรายได้ค่าโฆษณา จานวน 34.03 ล้านบาท ลดลง 20.21% จากปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากราคา
โฆษณาต่อนาทีท่ีลดลงจากการชะลอการใช้เม็ดเงินโฆษณาของลูกค้าในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19
และจานวนนาทีขายโฆษณาที่ลดลงจากการนารายการมาออกอากาศซา้ (Rerun) เพื่อทดแทนในช่วงที่ไม่สามารถถ่ายทา
รายการได้รวมถึงการยกเลิกการผลิตรายการ Hay day
การลดลงของรายได้ค่าบริการ จานวน 65.19 ล้านบาท ลดลง 29.55% จากปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการ
จ้างผลิตรายการจากทางสถานีและ OTT ที่ลดลง และการไม่ได้รบั การต่อสัญญาจ้างผลิตรายการ The Price is Right จาก
ทางTrue4U ซึ่งเป็ นรายการที่มีเทปผลิตเป็ นจานวนมาก จึงส่งผลอย่างมากต่อรายได้ค่าบริการในปี 2563 ของบริษัทฯ
ฐานะทางการเงิน
ในปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจานวน 706.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 49.92 ล้านบาท คิด
เป็ น 6.60% เกิดจากการลดลงของลูกหนีก้ ารค้าและสินค้าคงเหลือ โดยเงินที่รบั จากลูกหนีก้ ารค้ามาได้นาไปลงทุนเพิ่มใน
กองทุนเพื่อผลตอบแทนที่สงู กว่าเงินฝากธนาคารโดยแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น และอีกส่วนหนึ่ง
นาไปชาระคืนเจ้าหนีก้ ารค้า
หนีส้ ินรวมของปี 2563 จานวน 97.42 ล้านบาทลดลงจากปี 2562 จานวน 46.51 ล้านบาท คิดเป็ น 32.31%
สาเหตุหลักมาจากการเจ้าหนีก้ ารค้าลดลง 27.63 ล้านบาท และรายได้รบั ล่วงหน้าที่ลดลง 22.48 ล้านบาทจากการรับรู ้
รายได้ตามการส่งมอบของละครวุ่นรักนักข่าว
ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ปี 2563 มีจานวน 609.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 3.41 ล้านบาท คิดเป็ น
0.45% สาเหตุมาจากผลขาดทุนในปี 2563 จานวน 4.48 ล้านบาท
ทั้งนี ้ บริษัทได้สรุ ปผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฎในรายงานประจาปี 2563 หัวข้อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน้า 82 – 98
ความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
 ทบทวน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รบั ชั่นทุกปี
 ทบทวน นโยบายการรับและให้ของขวัญทุกปี
 จั ด ท าช่ อ งทางการเสนอข้อ ร้อ งเรี ย น ข้อ เสนอแนะ และการแจ้ง เบาะแส ใน Website ของบริ ษั ท
www.tvthunder.co.th
 ด าเนิ น การรณรงค์ สนับ สนุน และส่ ง เสริม การป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต คอร์รับ ชั่น โดยการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านละครที่มีเนือ้ หาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเสมอมา ท าให้บ ริ ษั ท ได้รับ รางวัล เกี ย รติ ย ศ “ช่ อ สะอาด” ประเภทผู้ผ ลิ ต รายการโทรทัศ น์ จากส า นัก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อย่างต่อเนื่องทุกปี
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หลังจากนัน้ นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถามหรือ แสดง
ความคิดเห็น
คุณนรา ศรีเพชร ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามถึงแผนรับมือในการ
ดาเนินธุรกิจของปี นี ้
คุณพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ในปี นีบ้ ริษัทมีผลิตรายการเพิ่มเติมจากปี ท่ีผ่านมาประมาณ 1-2 รายการ โดย
มีช่องทางออนแอร์ทงั้ ทีวี ดิจิทลั ช่องทางซีรีส์ และ OTT Partner ต่างๆของบริษัท ส่วนในแง่ของรายได้จากโฆษณาน่าจะ
ดีกว่าปี ท่ผี ่านมา เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางลูกค้าและเอเจนซี่ได้
เริ่มปรับตัวขึน้ เพราะฉะนัน้ การลดลงของจานวนเม็ดเงินโฆษณาไม่น่าเยอะถ้าเทียบกับปี ท่ีผ่านมา และมีการผลิตละคร
ป้อนช่องโทรทัศน์ต่างๆมากขึน้ 1-2 เรื่อง โดยบริษัทมองว่าในแง่ของรายได้ในปี นีน้ ่าจะดีขึน้ กว่าปี ท่ีผ่านมาไม่ต่ากว่า 20%
และในส่วนของกาไรสุทธิน่าจะกลับมาปกติ อยู่ท่ปี ระมาณ 3-5 %
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถาม นายพิรฐั เย็นสุดใจ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ท่ผี ่านมา โดยวาระนีเ้ ป็ นวาระรับทราบ ดังนัน้ จึงไม่มีการลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
วำระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ
พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 44 กาหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทางบการเงิน ณ วันสิน้ สุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ทั้งนีง้ บการเงินงวดประจาปี 2563 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 100-161 ของ
รายงานประจาปี เป็ นต้นไป และได้ชีแ้ จงไปแล้วในวาระข้างต้น ซึ่งในวันนีบ้ ริษัทได้เชิญผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย หาก
ผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยประการใดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษั ท ขอเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เขียนคาถามลงบนกระดาษ พร้อมชื่อ –
นามสกุล ระบุว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ส่งให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ
หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถาม
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงว่าในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่ มขึน้ 1 ราย
จานวน 100 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 36 ราย รวมจานวนหุน้ 535,066,101 หุน้
มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และรายงานผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

535,066,101
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั ิกำรงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพือ่ เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำร
งดจ่ำยเงินปั นผล เนื่องจำก ผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีผลกำรดำเนินงำนขำดทุน
นายพิรฐั เย็นสุดใจ กล่าวว่าตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิเหลือหลังจากสารองต่าง ๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละ
บริษัทจะคานึงถึงความจาเป็ น และเหมาะสมของปั จจัยอื่น ๆในอนาคต และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่ อการ
ดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
เนื่องด้วยผลการดาเนินงานสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลการดาเนินงานขาดทุน คณะกรรมการจึง
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 เพื่อเป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถามเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึง ได้
เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปัน
ผล สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 เพื่อเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผล เนื่องจาก ผลการดาเนินงานสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลการดาเนินงาน
ขาดทุน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วำระที่ 5

535,066,101
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00

พิจำรณำอนุมตั ิกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนีว้ ่า
เพื่อให้เป็ นไปตามแนวปฏิบัติท่ีดีของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระที่จะ
เสนอให้ผถู้ ือหุน้ แต่งตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม และออฟไลน์ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้
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ถือหุน้ ได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก ซึ่งในปี นีมีกรรมการที่ครบวาระออกจานวน 3ท่าน ได้แก่ 1) นายภูษิต ไล้ทอง 2)
นายพิรฐั เย็นสุดใจ 3) นายณฐกฤต วรรณภิญโญ
หลังจากนัน้ กรรมการที่ครบวาระทัง้ 3 ท่านได้ออกจากห้องประชุมและออฟไลน์
ต่อจากนัน้ ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับ
บริษัท ข้อ 20 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระเป็ นจานวนหนึ่งใน
สาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตาแหน่งนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ซึ่งในปี 2564 นีม้ ีกรรมการที่ครบกาหนดวาระดารงตาแหน่ง 3ท่าน ได้แก่
1) นายภูษิต ไล้ทอง กรรมการบริษัท
2) นายพิรฐั เย็นสุดใจ กรรมการบริษัท
3) นายณฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็ นรายบุคคลแล้ว เห็น
ว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นผูท้ ่ี มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาเป็ นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทัง้ 3
ท่าน ไม่เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตอ้ งห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุน้ ในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับ
การดาเนินงานของบริษัท
ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วน
ได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการ ทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการตามเดิม
อีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมที่บริษัท
ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้วก่อนการประชุม
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับ การพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อ
บุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มี
ท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็ นรายบุคคล
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
1.1 นายภูษิต ไล้ทอง
อนุมตั ิ
535,066,101 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมตั ิ
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
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1.2 นายพิรฐั เย็นสุดใจ
อนุมตั ิ
535,066,101
ไม่อนุมตั ิ
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
1.3 นายณฐกฤต วรรณภิญโญ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
งดออกเสียง
บัตรเสีย

535,066,101
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00

หลังจากนัน้ ประธานได้ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3ท่านกลับเข้าห้องประชุม และออนไลน์
ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกบั กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ได้รบั ความไว้วางใจจากผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ กลับ
เข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
วำระที่ 6

พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประจำปี 2564

นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจาปี 2564 โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
ผลการดาเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะ
ของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว
พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกาหนดนัน้ อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด
คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ท่ี ป ระชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น อนุมัติ ก าหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจาปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับ ปี 2563 โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. ค่าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)
20,000
15,000
20,000
15,000
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)
20,000
15,000

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)
20,000
15,000

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อท่านต่อไตรมาส
30,000
30,000

การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้ นี ้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รบั
ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กาหนดข้างต้น โดยให้อตั ราดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป
หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถาม
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
535,066,101
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
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พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชีของ บริษัท สานักงาน ดร.
วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด แล้ว เห็นว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความเป็ นอิสระ และ
ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
จึงเห็นควรเสนอแต่งตัง้
1. ดร.วิรชั อภิเมธีธารง
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา
3. นายอภิรกั ษ์ อติอนุวรรตน์
4. ดร.ปรีชา สวน
5. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 1378 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3196 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5202 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 6718 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8463

จากบริษัท สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนรวม
เป็ นเงินจานวน 1,750,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ แบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษทั
จานวน 1,160,000.00 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยจานวน 590,000.00 บาท
และนายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้เสนอตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี ้
รอบปี บัญชี 2564
ค่ำสอบบัญชี
รอบปี บัญชี 2563
(ปี ทีเ่ สนอ)
1. ค่าสอบบัญชี
1,750,000.00
2,150,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ
จ่ายตามจริง
96,800.00
หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้
เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน ดร.
วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2564 โดยกาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ข้า งต้น เป็ น ผู้ส อบบั ญ ชี ป ระจ าปี 2564 และก าหนดค่ า ตอบแทนผู้ส อบบัญ ชี ป ระจ าปี 2564รวมเป็ น เงิ น จ านวน
1,750,000.00 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
535,066,101
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
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วำระที่ 9

พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)

รศ.ดร.มนตรี โสคติ ย านุรักษ์ ประธานที่ ป ระชุม แถลงต่อ ที่ป ระชุมว่า วาระการประชุม ต่า งๆได้รับการ
พิจารณาจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เสร็จสิน้ แล้ว มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดจะขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผถู้ ือ
หุน้ ท่านใดขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่น จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม ดังนี ้
คุณนรา ศรีเพชร ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ อบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามถึงแนวทางการ
ทาธุรกิจออนไลน์ ในขณะที่ตลาดออนไลน์กาลังเติบโตอย่างมากมาย
คุณพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตามที่ได้เรียนแจ้งไปแล้วเมื่อวาระที่ 3 ว่าบริษัทได้มีการผลิตรายการโทรทัศน์
หรือผลิต Content ไปทางสื่อออนไลน์ค่อนข้างมาก ปกติได้มีการหารายได้เพิ่มเติมโดยการนารายการโทรทัศน์ไป Rerun
ในช่องทางออนไลน์ เช่น Youtube และ Facebook ซึ่งเป็ นรายได้ส่วนหนึ่งของค่าโฆษณา และบริษัทได้มีการรับจ้างผลิต
จาก Platform Online ในปี นี ้ป ระมาณ 5-7 รายการ เช่ น OTT หรื อ Subscription Service ต่ า งๆ เช่ น AIS PLAY และ
POPS TV ซึ่งบริษัทมีการทาธุรกิจด้านนีม้ า 2-3 ปี แล้ว และในอนาคตก็จะมีการผลิต Content Online มากกว่าเดิมด้วย
หลังจากนั้น รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก
หรือไม่
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้
สละเวลามาร่วมประชุมวันนี ้ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุม เวลา 14.49 น.

ลงชื่อ -รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์- ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์)

ลงชื่อ -นายณฐกฤต วรรณภิญโญ(นายณฐกฤต วรรณภิญโญ)

เลขานุการที่ประชุม / บันทึกการประชุม
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