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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจําปี 2565
ของ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระ
ยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ผูด้ าํ เนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
เข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
และกล่าวว่าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้กาํ หนดมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด และเพื่อความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน
บริษัทฯ จึงขอชีแ้ จงมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า หรือ
COVID-19 โดยขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น ก่อนการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมี
ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระ ขอให้ถามคําถามโดยการเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในกระดาษที่ทางบริษัทได้จดั เตรียมไว้ให้ โดย
ให้ระบุคาํ ถาม และแจ้งชื่อ-นามสกุล ของผูถ้ ือหุน้ และนําส่งให้เจ้าหน้าที่ แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และหากไม่ระบุ
ชื่อ-สกุลผูถ้ าม บริษัทขออนุญาตข้ามคําถามหรือข้อเสนอแนะเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน
บริษัทฯจะดําเนินการจัดประชุมให้กระชับภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที คําถามทุกคําถามที่ไม่ได้ตอบในห้อง
ประชุม บริษัทฯ จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
ทัง้ นี ้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผูถ้ ือหุน้
 ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม และบริเวณโดยรอบอาคาร
 นั่งประจําที่ท่กี าํ หนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
 หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือที่บริษัทได้จดั เตรียมไว้ให้ตามจุดต่างๆ
 เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 1.5 - 2 เมตร
 หากมีคาํ ถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้เขียนลงบนกระดาษ และยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบคําถาม
และเพื่อลดความแออัดของผูถ้ ือหุน้ ในพืน้ ที่ประชุม และปฏิบตั ิตามมาตการของกรุงเทพมหานครบริษัทฯจัดเว้นระยะห่างใน
จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสารจุดลงทะเบียนอย่างน้อย 2 เมตร และจัดที่น่ งั ในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี ้
อย่างน้อย 2 เมตร จึงทําให้มีจาํ นวนที่น่งั จํากัด รองรับผูถ้ ือหุน้ ได้ประมาณ 25ที่น่งั หากที่น่งั เต็มแล้วบริษทั ฯขอความร่วมมือ
ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน
เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด และเพื่อสุขอนมัยของผูเ้ ข้าประชุมทุกท่าน บริษัทฯ งดบริการอาหาร ชา
กาแฟ ในบริเวณงาน ทัง้ หมดนีเ้ ป็ นมาตรการที่บริษัทกําหนดขึน้ เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของท่านผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับการประชุมในวันนี ้ บริษัทฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี ้
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หลังจากนัน้ ได้กล่าวแนะนํากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษาบริษัทฯที่เข้า
ร่วมประชุม และร่วมชีแ้ จง หรือ ตอบข้อซักถาม ในการประชุม ดังนี ้
กรรมการบริษัททีเ่ ข้าร่วมประชุม จํานวน 8 ท่าน มีดงั นี ้
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์

2. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต

3. ดร.สุพงษ์ ลิม้ ธนากุล

4. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ
5. นางภัทรภร วรรณภิญโญ

6. นายพิรฐั เย็นสุดใจ

7. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ

8. นายภูษิต ไล้ทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริษทั
รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการลงทุน
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สายงานปฏิบตั ิการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด

ห น้ า 2 | 15

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446
1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม จํานวน 5 ท่าน ดังนี ้
1. นางปิ ยพร ไล้ทอง
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด
3. นางสาวจารุพร กําธรนพคุณ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการผลิต
4. นางศิรพิ ร รติรตั นานนท์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการจัดการ / เลขานุการบริษัท
5. นางสาวปั ญจนุช กิจกรองไพบูลย์
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน
และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้เรียนเชิญ คุณกรแก้ว ดาบแก้ว (ผูส้ อบบัญชี) นายธีรวุฒิ เหล่านภากุล
นายวิทยา รัตนพลเสน ตัวแทนผูส้ อบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ตอบข้อซักถามจากผูถ้ ือหุน้
และได้เรียนเชิญคุณมนัญญา ฐิ ตินนั ทวรรณ ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที
จํากัด ซึ่งมีความเป็ นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ทําหน้าที่ดแู ลให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่าง
โปร่งใสถูกต้องเป็ นไปตามกฎและข้อบังคับของบริษัท
หลังจากนัน้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชีแ้ จงวิธีการลงคะแนน
การนับคะแนนในวันนีด้ งั นี ้
วาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้ อบบัญชี ประจําปี
2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรสุทธิส่วนหนึ่ง เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผล
การดําเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจําปี 2565
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2565
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าการตรวจนับผลคะแนนเสียงในวันนี ้ บริษัทได้นาํ ระบบ
บาร์โค้ดมาใช้ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกแก่การประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาขัน้ ต้อนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึน้
โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
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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 จากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยก
มือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จดั เก็บ
ทัง้ นี ้ สําหรับวาระที่ 5 การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน
ตามรายชื่อกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนก่อน แล้วจึงจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่
เห็นด้วยหลังจบการประชุมแล้ว โดยวางบัตรลงคะแนนไว้ท่โี ต๊ะหรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อจบการประชุมในวันนี ้
4. วาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งมีการออกเสียงลงคะแนน
5. วาระ 1 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสียง / ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม / วาระที่ 8 ต้องได้รบั อนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วม
ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ ดแสดงความเห็น
คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
7. สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
แล้ว บริษัทได้บนั ทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
8. กรณีดงั ต่อไปนี ้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
(1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
(2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกํากับ
(3) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อกํากับ
 หากผูถ้ ือหุน้ ต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกํากับทุกครัง้
 บริษัทจะไม่นบั บัตรเสียเป็ นฐานเสียงในการคํานวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะนับบัตรเสียเป็ นฐานเสียง
ในการคํานวณคะแนนเสียง
9. เพื่อมิให้เป็ นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาวาระถัดไป
10. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลในแต่ละ
วาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสาํ หรับวาระนัน้ ๆ กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุ ณายกมือขึน้ และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีท่ีท่านเป็ นผูร้ บั มอบ
ฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ท่ปี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
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หลังจากนั้นนายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถามวิธีการ
ลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม
ก่อนเริ่มการประชุม นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แถลงว่ามีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทัง้ สิน้ 17ราย นับ
จํา นวนหุ้น ได้ 563,530,320 หุ้น และผู้รับ มอบฉันทะมาประชุมจํานวน 24 ราย นับ จํา นวนหุ้น ได้ 7,476,400หุ้น รวม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 41 ราย นับจํานวนหุน้ รวมกันได้ 571,006,720 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 71.3732ของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้
ทัง้ หมดจํานวน 800,030,075 หุน้ ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว
เปิ ดการประชุม
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระที่กาํ หนด ตามที่แจ้งให้ท่ีประชุมทราบแล้ว และตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญ
ประชุม โดยมอบหมายให้ นายพิรฐั เย็นสุดใจ เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมในแต่ละวาระ และมอบหมายให้นายณฐกฤต วรรณ
ภิญโญ เป็ นเลขานุการในที่ประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เมื่อ
วัน ที่ 27 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดสําเนาบันทึ กรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นประจําปี 2564 เมื่ อ วัน ที่ 27
เมษายน 2564 ที่ได้จดั ส่งล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่าน และได้จดั ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กาํ หนดแล้ว ทัง้ นีค้ ณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้นาํ ขึน้ บนเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเปิ ดเผยแก่ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่า
ไม่มีผใู้ ดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีท่าน
ใดซักถาม จึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
571,006,720
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0
เสียง
บัตรเสีย
0
เสียง
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินการของบริษทั ในรอบปี ทีผ่ ่านมา
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่าผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดย
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2564 ซึ่งสรุปได้ดงั นี ้
ฐานะทางการเงิน
 สินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ จํานวน 31.77 ล้านบาท คิดเป็ น 4.46% เมื่อเทียบกับปี 2563
เป็ นการเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์หมุนเวียนในภาพรวม โดยมีสาเหตุมาจาก การเพิ่มขึน้ ของสินค้าคงเหลือ จํานวน
13.43 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จํานวน 44.65 ล้านบาท การลดลงของลูกหนีก้ ารค้า
จํานวน 15.67 ล้านบาท
 หนีส้ ินรวม เพิ่มขึน้ จํานวน 9.19 ล้านบาท คิดเป็ น 8.91% เมื่อเทียบกับปี 2563
การเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินหมุนเวียน โดยมีสาเหตุมาจากเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนจํานวน
1.60 ล้านบาท รายได้รบั ล่วงหน้า เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนจํานวน 8.87 ล้านบาท
 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม เพิ่มขึน้ จํานวน 22.58 ล้านบาท คิดเป็ น 3.71% เมื่อเทียบกับปี 2563
การเพิ่มขึน้ ของกําไรสะสม จํานวน 20.62 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของกําไรในการดําเนินงาน
ในปี 2564 จํานวน 24.48 ล้านบาท
ผลการดําเนินงาน
 รายได้รวม เพิ่มขึน้ 6.28 ล้านบาท คิดเป็ น 2.14% เมื่อเทียบกับปี 2563
การเพิ่มขึน้ ของรายได้ค่าโฆษณา จํานวน 29.50 ล้านบาท สาเหตุมาจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้จากรายการ
Take Me Out (Thailand) จํานวน 4.24 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ ของรายได้การเปลี่ยนจากละครหลวงตามหาชน แทนด้วย
รายการบ้านแสนสุข จํานวน 1.82 ล้านบาท
การลดลงของรายได้จากการให้บริการ จํานวน 24.97 ล้านบาท สาเหตุมาจากการลดลงของรายได้จากงาน
รับจ้างผลิต โดยในปี 2564 ไม่มีงานจ้างผลิตรายการ/ละครที่มีขนาดใหญ่เหมือนในปี 2563 ซึ่งมีงานจ้างผลิตละครเรื่อง
หนึ่งมูลค่า 58.41 ล้านบาท แม้ในปี 2564 จะมีการรับรูร้ ายได้ของงานจ้างผลิตละครอยู่แต่ก็มีมลู ค่าเพียง 18.63 ล้านบาท
จึงส่งผลให้งานรับจ้างผลิตรายการ/ละคร มีรายได้ลดลงจํานวน 58.97 ล้านบาท
การทํารายได้จากการขายลิขสิทธิ์รายการ ซึ่งเป็ น New Business ของทางบริษัท สามารถทํารายได้จาํ นวน
20.26 ล้านบาท
 ต้นทุนรวม เมื่อเทียบปี 2564 กับปี 2563 ลดลง 17.62 ล้านบาท คิดเป็ น 8.27%
 กําไรขัน้ ต้นเพิ่มขึน้ 23.90 ล้านบาท คิดเป็ น 29.56% เมื่อเทียบกับปี 2563 เป็ นการเพิ่มขึน้ ตามการเพิ่มของ
รายได้และลดลงของต้นทุน การทํากําไรขัน้ ต้นจากการขายลิขสิทธิ์ท่ีมีตน้ ทุนตํ่า สามารถทํากําไรขัน้ ต้นได้จาํ นวน 15.79
ล้านบาท
ส่งผลให้กาํ ไร(ขาดทุน) ของปี 2564 อยู่ท่ี 22.59 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ท่ีแล้ว 24.48 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึน้
ของกําไรสุทธิ มาจากการเพิ่มขึน้ ของกําไรขัน้ ต้น และมีการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินและอาคารของ
บริษัท จํานวน 7.72 ล้านบาท มีการกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จํานวน 3.30 ล้านบาท การลดลง
ของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จํานวน 5.35 ล้านบาท มีการเพิ่มขึน้ ของต้นทุนการจัดจําหน่าย 3.76 ล้านบาท และมีการเพิ่มขึน้
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ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 11 ล้านบาทด้วยกัน ทําให้อตั รากําไรขัน้ ต้นปรับตัวเพิ่มขึน้ ในปี 2564 เท่ากับ 34.88
เพิ่มขึน้ 7.38% เมื่อกับอัตรากําไรขัน้ ต้นของปี 2563
หากพิจารณาการแบ่งประเภทของรายได้/กําไรขัน้ ต้น หลักๆ จะมีอยู่ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ การขายโฆษณา
การรับจ้างผลิตรายการให้กับ OTT แพลทฟอร์มต่าง ๆ สถานีต่างๆ และการบริหารศิลปิ น โดยรายได้และกําไรขัน้ ต้นในปี
2564 นี ้ การขายโฆษณาทําตัวเลขรายได้ได้ค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับปี 2563 รายได้จากการขายโฆษณาเพิ่มขึน้ ค่อนข้าง
ชัดเจน
ความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 ทบทวน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รบั ชั่นทุกปี
 ทบทวน นโยบายการรับและให้ของขวัญทุกปี
 จั ด ทํา ช่ อ งทางการเสนอข้อ ร้อ งเรี ย น ข้ อ เสนอแนะ และการแจ้ง เบาะแส ใน Website ของบริ ษั ท
www.tvthunder.co.th
 ดํา เนิ น การรณรงค์ สนับ สนุน และส่ ง เสริม การป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต คอร์รับ ชั่น โดยการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านละครที่มีเนือ้ หาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเสมอมา ทํา ให้บ ริ ษั ท ได้รับ รางวัล เกี ย รติ ย ศ “ช่ อ สะอาด” ประเภทผู้ผ ลิ ต รายการโทรทัศ น์ จากสํา นัก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อย่างต่อเนื่องทุกปี
หลังจากนัน้ นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถามหรือ แสดง
ความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถาม นายพิรฐั เย็นสุดใจ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ท่ผี ่านมา โดยวาระนีเ้ ป็ นวาระรับทราบ ดังนัน้ จึงไม่มีการลงคะแนน
มติทป่ี ระชุม
วาระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 44 กําหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทํางบการเงิน ณ วันสิน้ สุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ทั้งนีง้ บการเงินงวดประจําปี 2564 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 46-68 ของ
รายงานประจําปี เป็ นต้นไป และได้ชแี ้ จงไปแล้วในวาระข้างต้น ซึ่งในวันนีบ้ ริษัทได้เชิญผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย หาก
ผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยประการใดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ขอเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เขียนคําถามลงบนกระดาษ พร้อมชื่อ –
นามสกุล ระบุว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ส่งให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถาม
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เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และรายงานผูส้ อบบัญชีประจําปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 4

571,006,720
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรสุทธิสว่ นหนึ่ง เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายพิรฐั เย็นสุดใจ กล่าวว่าตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิเหลือหลังจากสํารองต่าง ๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละ
บริษัทจะคํานึงถึงความจําเป็ น และเหมาะสมของปั จจัยอื่น ๆในอนาคต และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี 2564 เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 1,418,407.60 บาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิสาํ หรับ
ปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้ปี 2564 บริษัทมีทนุ สํารองตามกฎหมายทัง้ สิน้ จํานวน 12,746,148.47 บาท ซึ่งคิด
เป็ นอัตราร้อยละ 5.10 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายไม่เกิน 24,009,902.25 บาท สําหรับหุน้ สามัญของ
บริษัทจํานวน 800,030,075 หุน้ บริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
(Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถาม
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิส่วนหนึ่ง เป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2564 เพื่อเป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมายจํานวน 1,418,407.60 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายไม่เกิน 24,009,902.25 บาท สําหรับหุน้ สามัญของบริษัทจํานวน
800,030,075 หุน้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

571,006,720

0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00

ทัง้ นีก้ ่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 5 ได้มีผถู้ ือหุน้ จํานวน 1 ราย ได้สอบถามถึงผลการดําเนินงาน เรื่องการหักกลับ
รายการพิเศษจํานวน 7 ล้านบาท และรายการ 33 ล้านบาท จะทําให้ปี 2564 มีผลขาดทุน บริษัทมีแนวทางบริหารจัดการ
อย่างไรในปี 2565 เป้าหมายและกําไรจะเติบโตหรือไม่อย่างไร และมีโครงการ M&A หรือลงทุนใด ๆ ที่มีนยั สําคัญหรือไม่
นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตัวเลขกําไรขาดทุนในปี 2564 ที่ผ่านมาที่มีการกลับรายการเข้ามา 7 ล้าน
บาท เป็ นการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินและอาคาร ในส่วนของตัวเลข 33 ล้านบาทที่ถามมานัน้ ไม่ทราบ
ว่าท่านผูถ้ ือหุน้ นําตัวเลขมาจากไหนเพราะจากการกลับรายการนัน้ ไม่มี ซึ่งหากไม่มีการกลับรายการจํานวน 7 ล้านบาท
บริษัทก็ยงั มีกาํ ไรสุทธิ ส่วนเรื่องแนวทางการบริหารจัดการอย่างไรในปี 2565 เป้ายอดขายและกําไร และคําถามอื่น ๆ นัน้
ขออนุญาตไปตอบในช่วงถามตอบตอนท้ายการประชุม
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนีว้ ่า
เพื่อให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิท่ีดีของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระที่จะ
เสนอให้ผู้ถือหุน้ แต่งตัง้ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม ประธานจึงขอมอบหมายให้
รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต เป็ นประธานในที่ประชุมในวาระนีแ้ ทน
ภายหลังจากนัน้ รศ. ดร มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และนางภัทรภร วรรณภิญโญ ซึ่ง
เป็ นกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ ได้ออกจากห้องประชุม
ต่อจากนัน้ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตําแหน่งนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดํารง
ตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2565 นีม้ กี รรมการที่ครบกําหนดวาระดํารงตําแหน่ง 3ท่าน ได้แก่
1) รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
กรรมการบริษัท
2) นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ
กรรมการบริษัท
3) นางภัทรภร วรรณภิญโญ
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการเป็ นรายบุคคลแล้ว เห็น
ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็ นผูท้ ่ีมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็ นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทัง้ 3
ท่าน ไม่เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตอ้ งห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุน้ ในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับ
การดําเนินงานของบริษัท
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ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้
เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการ ทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามเดิมอีก
วาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้
จัดส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้วก่อนการประชุม
ทั้งนี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อ
บุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มี
ท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็ นรายบุคคล
มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
5.1 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
อนุมตั ิ
571,006,720
ไม่อนุมตั ิ
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00

5.2 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ
อนุมตั ิ
571,006,720
ไม่อนุมตั ิ
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00

5.3 นางภัทรภร วรรณภิญโญ
อนุมตั ิ
571,006,720
ไม่อนุมตั ิ
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
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หลังจากนัน้ ประธานได้ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3ท่านกลับเข้าห้องประชุม
ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกบั กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ได้รบั ความไว้วางใจจากผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ กลับ
เข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2565

นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2565 โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
ผลการดําเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะ
ของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว
พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกําหนดนัน้ อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี
2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ค่าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)
20,000
15,000
20,000
15,000
ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)
20,000
15,000

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)
20,000
15,000

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อท่านต่อไตรมาส
30,000
30,000
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การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้ นี ้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รบั
ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กาํ หนดข้างต้น โดยให้อตั ราดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป
หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถาม
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ
มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2565
เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
571,006,720
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
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2565

นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชีของ บริษัท สํานักงาน ดร.
วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด แล้ว เห็นว่าเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความเป็ นอิสระ และไม่
มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึง
เห็นควรเสนอแต่งตัง้
1. ดร.วิรชั อภิเมธีธาํ รง
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา
3. นายอภิรกั ษ์ อติอนุวรรตน์
4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว

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

จากบริษัท สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจําปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนรวม
เป็ นเงินจํานวน 1,750,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท
จํานวน 1,160,000.00 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยจํานวน 590,000.00 บาท
และนายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้เสนอตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี ้
รอบปี บัญชี 2565
ค่าสอบบัญชี
รอบปี บัญชี 2564
(ปี ทีเ่ สนอ)
1. ค่าสอบบัญชี
1,750,000.00
1,750,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ
จ่ายตามจริง
23,375.00
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หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถาม เมื่อไม่มีทา่ นใดซักถาม จึงได้
เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2565
มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน ดร.
วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจําปี 2565 โดยกําหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น
เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2565 และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2565 รวมเป็ นเงินจํานวน 1,750,000.00
บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 8

571,006,720 เสียง
0
0
0

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.00

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมต่างๆได้รบั การพิจารณา
จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เสร็จสิน้ แล้ว มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดจะขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใด
ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม และได้มอบหมายให้นายพิรฐั เย็นสุดใจ ตอบคําถาม
ท่านผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1.เรื่องการหักกลับรายการพิเศษ 7 ล้านบาท และ 33 ล้านบาท
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่าการหักกลับรายการจํานวน 7 ล้านบาท เป็ นการ Reverse รายการของการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินตัดเข้ามา ส่วน 33 ล้านบาทที่ท่านผูถ้ ือหุน้ ถามมานัน้ ตัวเลขน่าจะเป็ น 30 ล้านบาท ซึ่งจํานวน 30 ล้านบาท
เป็ นเงินปั นผลที่บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด จ่ายให้กับบริษัท ทีวี ธันเดอร์ ซึ่งบริษัท ทีวี ธันเดอร์ ถือหุน้ ในบริษัท ครีเอทิส
มีเดีย จํากัด จํานวน 99% ซึ่งถ้า 2 รายการนีไ้ ม่มี ในปี 2564 จะทําให้งบเดี่ยวของบริษัท ติดลบประมาณ 9.9 ล้านบาท แต่
ถ้า เที ย บกับ ปี 2563 บริษั ท ติ ด ลบประมาณ 13.6 ล้า นบาท เพราะฉะนั้น หากไม่ มี ก ารทํา รายการ 2 รายการนี ้ ผล
ประกอบการ ซึ่งเป็ นงบเดี่ยวของ ทีวี ธันเดอร์ ก็ยงั ดีขึน้ ประมาณ 30% โดยทั่วไปงบรวมของบริษัทในแง่ของกําไรสุทธิก็ดขี นึ ้
อย่างเห็นได้ชดั ผลประกอบการปี 2563 ของบริษัทขาดทุน ประมาณ 1.89 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2564 บริษัทมีกาํ ไรอยู่ท่ี
22.59 ล้านบาท
ซึ่งปี ท่ผี ่านมาหากกล่าวถึงธุรกิจโดยรวม เป็ นปี ท่ีค่อนข้างลําบาก ในเรื่องของสถานการณ์ COVID โดยเฉพาะการ
ถ่ายทํา ซึ่งทําให้มีตน้ ทุนนที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึน้ อย่างเช่นการดูแลนักแสดง การตรวจคัดกรองด้วย ATK และเรื่องความ
ไม่แน่นอนของการ Lock down ทําให้ตอ้ งมีการเลื่อนกองถ่ายทํา บางครัง้ ถ่ายทําไม่ได้ ทําให้เรื่องของการถ่ายทําในปี 2564
ค่อนข้างลําบาก การถ่ายเริ่มมีปัญหาก็ส่งผลให้มตี น้ ทุน Over run เกิดขึน้ บ้าง เช่นคิวถ่ายทําปกติ 10 วัน พอมีสถานการณ์
พวกนีเ้ ข้ามา จาก10วันก็เพิ่มเป็ น 15 วัน ซึ่งถือเป็ นอุปสรรคของบริษัท แต่บริษัทก็สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างดี
มาก ทําให้ปี 2564 ทํากําไรได้ ในแง่ของงบที่เป็ นงบการเงินรวม ประมาณ 22.59 ล้านบาท
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ในปี 2565 มองว่างบการเงินเฉพาะกิจการของทีวี ธันเดอร์ น่าจะ turn around กลับมาได้เป็ นกําไร หลักๆ จะเป็ น
เรื่องของการรับจ้างผลิต ที่น่าจะเติบโตอย่างมีนยั สําคัญ เมื่อเทียบกับปี 2564
2. เรื่อง M&A และการลงทุนใด ๆ
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า ในปี 2565 ยังไม่มีการลงทุนอะไร แต่ขอแจ้งความคืบหน้าเรื่องที่บริษัทได้มีการลงทุน
ในบริษัท โมอินดี ้ จํากัด และได้ขายบริษัทนีใ้ ห้กับบริษัทญี่ปนชื
ุ่ ่อบริษัท AnyMind ซึ่งบริษัทได้วางแผนไว้ว่าบริษัทน่าจะมี
กําไรพิเศษจากการลงทุนเข้ามาในปี นี ้ เพราะว่าบริษัท AnyMind จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศญี่ปนุ่ ในเดือนมีนาคมนี ้
แต่ดว้ ยสภาวะตลาดทุนทั่วโลกไม่เอือ้ อํานวย ทําให้ทางบริษัท AnyMind เลื่อนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ในญี่ปนุ่ ออกไปเป็ น
ภายในปี นหี ้ รือไม่ก็ปีหน้า ทําให้บริษัทมีการเลื่อนการรับรูร้ ายได้จากการลงทุนนีอ้ อกไป
3. ผลประกอบการไตรมาส ของปี 2565
นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แจ้งว่า ไม่สามารถให้ข้อมูลใดได้เนื่องจากยังไม่ได้แจ้งข่าวกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
4. แนวโน้มโฆษณากลับมาดีขึน้ หรือยังเมื่อเทียบกับปี 2564
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า โฆษณาเฉพาะทีวี สําหรับเดือน มกราคม ถึง เมษายน ค่อนข้างคงที่ไม่ได้เพิ่ม ไม่ได้
ลดจากปี 2564 มากนัก สาเหตุมาจากทางลูกค้าที่เป็ นบริษัทใหญ่ๆ ไม่ได้มีการจ่ายเพิ่มขึน้ จากปี 2564
5. มีการรับผลิต Content กับ OTT เพิ่มขึน้ หรือไม่
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า ในทุกๆ ปี บริษัทมีเป้าหมายในการผลิต Content ไม่ใช่แค่เฉพาะใน OTT
จํานวน Content ที่จะผลิตเพิ่มอย่างเช่น Drama และ ซีรีสน์ นั้ ใน 1 ปี ประมาณ 3-4 เรือ่ ง ที่จะทําให้ได้ทกุ ปี ซึ่ง 3 – 4 เรือ่ งนี ้
มีทงั้ ที่ตกลงแล้ว และมีทงั้ เรื่องที่อยู่ระหว่างการเจรจา
6.โครงการที่ผลิตให้กบั Workpoint
นายฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า คําถามนีไ้ ม่แน่ใจว่าจะถามถึงตัวเลขใช่หรือไม่ ถ้าในเชิงของตัวเลข ถ้านับ
เฉพาะขนาดโครงการที่เป็ นเรื่องการผลิตนั้น มีมูลค่าประมาณ 35-40 ล้านบาท ที่จะเกิดขั้นในปี นี ้ และมีการพูดคุยถึง
โครงการต่อเนื่องที่จะทําอะไรร่วมกันได้อีกบ้าง
7.พัฒนาการโดยรวมต่างๆ ของบริษัท
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า จากที่ได้เรียนท่านผูถ้ ือหุน้ ให้ทราบไปแล้วว่าบริษัทมีรายได้หลักๆ จาก 3 ธุรกิจ ได้แก่
1.
การขายโฆษณา
2.
การรับจ้างผลิต
3.
บริหารศิลปิ น
หลักๆ ในเรื่องของโฆษณา ตามที่ได้แจ้งไปแล้ว ว่าค่อนข้างคงที่ มีการเติบโตบ้าง แต่ไม่ได้เป็ นเปลี่ยนแปลงมาก
น่าจะประมาณ 1-2% เฉพาะโฆษณาบนทีวีเท่านั้น ซึ่งบริษัทพยายามที่จะบริหารจัดการ สิ่งสําคัญที่สุดหากบริษัท ไม่
สามารถเพิ่มรายได้จากช่องทางนีไ้ ด้ บริษัทจะบริหารต้นทุนการผลิตของรายการให้ดีขึน้ กว่าเดิม และพยายามขายนาที
โฆษณาที่มีอยู่ให้ได้จาํ นวนมากที่สุดและได้ราคาดีท่ีสดุ เพื่อจะรักษาระดับส่วนต่างของต้นทุนกับรายได้ ให้ดีขึน้ หรือดี
เทียบเท่ากับปี ท่แี ล้ว
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ส่วนในแง่ของงานบริการ ปี นีน้ ่าจะเป็ นปี ท่ีบริษัทบุกตลาดงานบริการค่อนข้างเยอะจากปี 2565นี ้ เนื่องจาก ปี
2564 มีการติดขัดในเรื่องของการถ่ายทํา ดังนัน้ จะมีบางรายการที่เลื่อนการส่งมอบรายการจากปี 2564 มาปี 2565 ซึ่งในแง่
ของตัวเลขจะมีการรับรูร้ ายได้เข้ามา
ส่วนละคร และซีรีสท์ ่บี ริษัทผลิตให้กบั OTT และ สถานีโทรทัศน์ต่างๆ มีการเพิ่มจํานวนค่อนข้างเยอะ และมีลกู ค้า
ใหม่ๆ เข้ามา เช่น Thai PBS , Workpoint และ OTT เช่น AISPLAY
แต่สิ่งหนึ่งที่เป็ น Growth Driver ของบริษัท ในปี 2565 คือเรื่องการจําหน่ายลิขสิทธิ์ ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯมีกาํ ไร
ขัน้ ต้นจากส่วนนีป้ ระมาณ 20 กว่าล้านบาท สิ่งเหล่านีน้ ่าจะเป็ น Growth Driver ของบริษัท และพัฒนาการสําคัญของ
บริษัทในปี 2565
หลังจากนัน้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงต่อว่า พัฒนาการสําคัญในส่วนอื่น ๆ นัน้ บริษัทได้มีการลงทุนใน
ลักษณะโปรเจค โดยการนําสตูดิโอของบริษัทฯที่มีอยู่แล้วจํานวน 1 สตูดิโอ มาบริหารจัดการสร้างเป็ น Virtual Studio
ร่ ว มกั บ Partner ซึ่ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญในเรื่ อ งของ Virtual Production ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารทํา Content ที่ แ ปลกใหม่ โดยมี
กําหนดการเริ่มเปิ ดให้ลกู ค้าได้ใช้งานในไตรมาสนี ้ โดยการให้บริการหลัก ๆ จะเป็ นลักษณะการทํา Content ที่เป็ น Vitrual
และให้บริการเช่าพืน้ ที่สตูดิโอ ซึ่งในอนาคตบริษัทฯอาจมีขีดความสามารถในการทํา Content ที่แปลกใหม่ออกไป
ต่อจากนั้น นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตามที่ผูถ้ ือหุน้ สอบถามถึงผลประกอบการไตรมาส ของปี 2565 นั้น
บริษัทคาดการณ์ประมาณการของรายได้ โดยตัวเลขปี 2564 บริษัทปิ ดที่ 300 กว่าล้านบาท ในปี 2565 บริษัทน่าจะมีการ
เติบโตของรายได้ ประมาณ 30-35% ส่วนในแง่ของกําไรขัน้ ต้น จะพยายาม Maintain ให้อยู่ในช่วงประมาณ 30-35% ส่วน
ในเรื่องของการบริหารต้นทุน บริษทั ไม่ได้มีคอสใหญ่ๆ จึงยังไม่ได้มีการขยายทีมงานในปั จจุบนั ซึ่งก็น่าจะเป็ นภาพรวมและ
พัฒนาการของบริษัทฯในปี 2565
หลังจากนัน้ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ ประธานได้สอบถามว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามอีกหรือไม่
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุมวันนี ้ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุม เวลา 15.06 น.

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

ลงชื่อ -นายณฐกฤต วรรณภิญโญ(นายณฐกฤต วรรณภิญโญ)

เลขานุการที่ประชุม / บันทึกการประชุม

ห น้ า 15 | 15

