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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2565 

ของ 

บริษัท ทวีี ธนัเดอร ์จาํกัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที ่:  ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2565 ณ ธันเดอร ์สตดูิโอ (ทาวน ์อิน ทาวน)์ เลขท่ี 429 ซอยโรงเรียนพระ

ยาประเสรฐิ แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ผูด้าํเนินการประชุมไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน

เขา้สู่การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ของบรษิัท ทีวี ธันเดอร ์จาํกดั (มหาชน)  

และกล่าวว่าภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิัทฯ ไดก้าํหนดมาตรการ

ป้องกนัโรคตามท่ีทางราชการกาํหนด และเพ่ือความปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน  

บริษัทฯ จึงขอชีแ้จงมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า หรือ 

COVID-19 โดยขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น ก่อนการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมี 

ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระ ขอใหถ้ามคาํถามโดยการเขียนเป็นลายลกัษณอ์กัษร ในกระดาษท่ีทางบรษิัทไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้โดย

ใหร้ะบคุาํถาม และแจง้ชื่อ-นามสกลุ ของผูถื้อหุน้ และนาํส่งใหเ้จา้หนา้ท่ี แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และหากไม่ระบุ

ชื่อ-สกลุผูถ้าม บรษิัทขออนญุาตขา้มคาํถามหรือขอ้เสนอแนะเน่ืองจากขอ้มลูไม่ครบถว้น 

บริษัทฯจะดาํเนินการจดัประชุมใหก้ระชบัภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที คาํถามทุกคาํถามท่ีไม่ไดต้อบในหอ้ง

ประชมุ บรษิัทฯ จะตอบและเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทต่อไป 

ทัง้นี ้ในระหว่างการประชมุ บรษิัทฯ ขอความรว่มมือท่านผูถื้อหุน้ 

 ใส่หนา้กากอนามยั หรือหนา้กากผา้ ตลอดเวลาท่ีอยู่ในหอ้งประชมุ และบรเิวณโดยรอบอาคาร 

 นั่งประจาํท่ีท่ีกาํหนดไวเ้พ่ือลดการเคล่ือนยา้ย 

 หมั่นลา้งมือดว้ยเจลลา้งมือท่ีบรษิัทไดจ้ดัเตรียมไวใ้หต้ามจดุต่างๆ 

 เวน้ระยะห่างระหว่างตวับคุคลอย่างนอ้ย 1.5 - 2 เมตร 

 หากมีคาํถามหรือขอ้เสนอแนะ ขอใหเ้ขียนลงบนกระดาษ และยกมือขึน้เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรบัใบคาํถาม 

และเพ่ือลดความแออดัของผูถื้อหุน้ในพืน้ท่ีประชมุ และปฏิบตัิตามมาตการของกรุงเทพมหานครบรษิัทฯจดัเวน้ระยะห่างใน

จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสารจุดลงทะเบียนอย่างนอ้ย 2 เมตร และจัดท่ีนั่งในหอ้งประชุมโดยเวน้ระยะห่างระหว่างเกา้อี ้

อย่างนอ้ย 2 เมตร จึงทาํใหม้ีจาํนวนท่ีนั่งจาํกดั รองรบัผูถื้อหุน้ไดป้ระมาณ 25ท่ีนั่ง หากท่ีนั่งเต็มแลว้บรษิทัฯขอความรว่มมอื

ในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้รว่มประชมุแทน 

เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด และเพ่ือสขุอนมยัของผูเ้ขา้ประชุมทกุท่าน  บริษัทฯ งดบริการอาหาร ชา 

กาแฟ ในบริเวณงาน ทัง้หมดนีเ้ป็นมาตรการท่ีบริษัทกาํหนดขึน้เพ่ือประโยชนใ์นการดูแลสขุภาพของท่านผูถื้อหุน้และผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัการประชมุในวนันี ้บรษิัทฯตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ท่ีนี ้
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หลงัจากนัน้ไดก้ล่าวแนะนาํกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย  ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรกึษาบริษัทฯท่ีเขา้

รว่มประชมุ และรว่มชีแ้จง หรือ ตอบขอ้ซกัถาม ในการประชมุ ดงันี ้

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม จาํนวน 8 ท่าน มีดงันี ้

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ ์  ประธานกรรมการ  

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั   กรรมการบรษิทั  

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบรหิารความเส่ียง  

3. ดร.สพุงษ์ ลิม้ธนากลุ   กรรมการบรษิทั 

     กรรมการอิสระ 

     กรรมการตรวจสอบ 

     ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ   กรรมการบรษิทั  

5. นางภทัรภร  วรรณภิญโญ   รองประธานกรรมการ  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

 6. นายพิรฐั เย็นสดุใจ   กรรมการบรษิัท  

กรรมการบรหิารความเส่ียง  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร สายงานการขายและการลงทนุ 

 7. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ  กรรมการบรษิัท  

กรรมการบรหิารความเส่ียง  

ประธานเจา้หนา้ท่ี 

บรหิาร สายงานปฏิบตัิการ 

8. นายภษิูต ไลท้อง    กรรมการบรษิัท  

 กรรมการบรหิารความเส่ียง 

กรรมการเข้าร่วมประชุมคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 
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ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม จาํนวน 5 ท่าน ดงันี ้

1. นางปิยพร  ไลท้อง   กรรมการบรหิารความเส่ียง / ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

2. นางสาวณภทัร  วรรณภิญโญ  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร สายงานการขายและการตลาด 

3. นางสาวจารุพร กาํธรนพคณุ  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสายงานการผลิต 

4. นางศิรพิร รติรตันานนท ์  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสายงานการจดัการ / เลขานกุารบรษิัท 

5. นางสาวปัญจนชุ กิจกรองไพบลูย ์ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสายงานการเงิน 
 

และไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า บริษัทไดเ้รียนเชิญ คุณกรแกว้ ดาบแกว้ (ผูส้อบบญัชี) นายธีรวุฒิ เหล่านภากุล  

นายวิทยา รตันพลเสน ตวัแทนผูส้อบบญัชี จากบริษัท สาํนกังาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกัด เขา้ร่วมประชุมเพ่ือ

ตอบขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุน้   

และไดเ้รียนเชิญคุณมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ท่ีปรกึษาทางดา้นกฎหมาย  จากบริษัท ท่ีปรกึษากฎหมาย ซีเอ็มที 

จาํกดั ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียใดๆ กบับรษิัท ทาํหนา้ท่ีดแูลใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ เป็นไปอย่าง

โปรง่ใสถกูตอ้งเป็นไปตามกฎและขอ้บงัคบัของบรษิัท  

หลงัจากนัน้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชีแ้จงวิธีการลงคะแนน 

การนบัคะแนนในวนันีด้งันี ้

วาระการประชุม 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินการของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และรายงานผูส้อบบญัชี ประจาํปี        

              2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกาํไรสทุธิส่วนหน่ึง เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผล 

        การดาํเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2565 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2565 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน 

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดแ้จ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าการตรวจนับผลคะแนนเสียงในวันนี ้บริษัทไดน้าํระบบ

บารโ์คด้มาใช ้เพ่ือช่วยอาํนวยความสะดวกแก่การประชมุผูถื้อหุน้ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาขัน้ตอ้นดงักล่าวใหร้วดเรว็ยิ่งขึน้  

โดยบรษิัทจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในทกุวาระท่ีมีการลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  
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ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงมีดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดแ้จกใหต้อนลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มประชมุ 

2. ผูถื้อหุน้ทกุท่านมีคะแนนเสียง หน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้  ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่  

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

3. ภายหลงัจากท่ีท่านไดร้บัทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใน 

วาระใด ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดร้บัจากเจา้หนา้ท่ีตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหย้ก

มือขึน้เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัเก็บ  

ทัง้นี ้สาํหรบัวาระท่ี 5 การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ บรษิัทจะเก็บบตัรลงคะแนน 

ตามรายชื่อกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเป็นรายบคุคล และจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุใบทัง้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก

เสียง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสียงเพ่ือนบัคะแนนก่อน แลว้จึงจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ี

เห็นดว้ยหลงัจบการประชมุแลว้ โดยวางบตัรลงคะแนนไวท่ี้โต๊ะหรือส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทเมื่อจบการประชมุในวนันี ้

4. วาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 

5. วาระ 1 3 4 5 และ 7 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม ่

นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง /  ส่วนวาระท่ี 6 ตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม / วาระท่ี 8 ตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6. บรษิัทจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวนัน้หกัออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมดท่ีเขา้รว่ม 

ประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี ้ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็น

คดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ใหถื้อว่าท่ีประชมุเห็นชอบ หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท ์

7. สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุแทนและไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

แลว้ บรษิัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตามท่ีผูถื้อหุน้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ 

8. กรณีดงัต่อไปนี ้จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 

                 (1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการทาํเคร่ืองหมายมากกว่า 1 ช่อง 

                 (2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกาํกบั 

                 (3) บตัรลงคะแนนท่ีไม่ไดม้ีการลงลายมือชื่อกาํกบั 

            หากผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกาํกบัทกุครัง้ 

            บริษัทจะไม่นบับตัรเสียเป็นฐานเสียงในการคาํนวณคะแนนเสียง ยกเวน้วาระท่ี 6 ท่ีจะนบับตัรเสียเป็นฐานเสียง

ในการคาํนวณคะแนนเสียง 

9. เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาระหว่างท่ีรอการนบัคะแนนเสียง จะใหพิ้จารณาวาระถดัไป 

10. การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามลาํดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะนาํเสนอขอ้มลูในแต่ละ 

วาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อน แลว้จึงจะใหม้ีการลงมติสาํหรบัวาระนัน้ ๆ กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ

ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้และขอใหท่้านแจง้ชื่อและนามสกุล และในกรณีท่ีท่านเป็นผูร้บัมอบ

ฉนัทะ กรุณาแจง้ชื่อผูถื้อหุน้ท่ีท่านรบัมอบฉนัทะมาใหท่ี้ประชมุทราบดว้ยทกุครัง้ 
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หลังจากนั้นนายณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ซักถามวิธีการ

ลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม 

ก่อนเริ่มการประชุม นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดแ้ถลงว่ามีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองทัง้สิน้ 17ราย นบั

จํานวนหุ้นได ้ 563,530,320 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจาํนวน 24 ราย นับจํานวนหุ้นได ้ 7,476,400หุ้น รวม

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด 41 ราย นบัจาํนวนหุน้รวมกนัได ้ 571,006,720 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ  71.3732ของหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

ทัง้หมดจาํนวน 800,030,075 หุน้ ซึ่งถือว่าครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับรษิัทแลว้  

เปิดการประชุม 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ ์  ประธานท่ีประชมุ กล่าวขอบคณุ และเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระท่ีกาํหนด ตามท่ีแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบแลว้ และตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญ

ประชมุ  โดยมอบหมายให ้นายพิรฐั เย็นสดุใจ เป็นผูด้าํเนินการประชมุในแต่ละวาระ และมอบหมายใหน้ายณฐกฤต วรรณ

ภิญโญ เป็นเลขานกุารในท่ีประชมุ 

วาระที ่1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เมื่อ

วันท่ี 27 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดสาํเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 เมื่อวันท่ี 27 

เมษายน 2564 ท่ีไดจ้ดัส่งล่วงหนา้ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุใหแ้กผู่ถื้อหุน้ทกุท่าน และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดแลว้  ทัง้นีค้ณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชมุดงักล่าวไดม้ีการบนัทึกไวอ้ย่าง

ถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ และบรษิัทไดน้าํขึน้บนเว็บไซดข์องบรษิัท เพ่ือเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุทั่วไปแลว้ ปรากฏวา่

ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีท่าน

ใดซกัถาม จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติ  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ซึ่ง

ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย              571,006,720  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง    

บตัรเสีย                   0  เสียง    
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วาระที ่2    พิจารณารับทราบผลการดาํเนินการของบริษทัในรอบปีทีผ่่านมา 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่าผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดย

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2564  ซึ่งสรุปไดด้งันี ้

ฐานะทางการเงนิ 

 สินทรพัยร์วม เพ่ิมขึน้จาํนวน 31.77 ลา้นบาท คิดเป็น 4.46% เมื่อเทียบกบัปี 2563 

เป็นการเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยห์มนุเวียนในภาพรวม โดยมีสาเหตมุาจาก การเพ่ิมขึน้ของสินคา้คงเหลือ จาํนวน 

13.43 ลา้นบาท  การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน จาํนวน 44.65 ลา้นบาท การลดลงของลกูหนีก้ารคา้ 

จาํนวน 15.67 ลา้นบาท 

 หนีสิ้นรวม เพ่ิมขึน้จาํนวน 9.19 ลา้นบาท คิดเป็น 8.91% เมื่อเทียบกบัปี 2563 

การเพ่ิมขึน้ของหนีสิ้นหมนุเวียน  โดยมีสาเหตุมาจากเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจาํนวน 

1.60 ลา้นบาท  รายไดร้บัล่วงหนา้ เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจาํนวน 8.87 ลา้นบาท 

 ส่วนของผูถื้อหุน้รวม เพ่ิมขึน้จาํนวน 22.58 ลา้นบาท คิดเป็น 3.71% เมื่อเทียบกบัปี 2563 

การเพ่ิมขึน้ของกาํไรสะสม  จาํนวน 20.62 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของกาํไรในการดาํเนินงาน

ในปี 2564 จาํนวน 24.48 ลา้นบาท 

ผลการดาํเนินงาน 

 รายไดร้วม เพ่ิมขึน้ 6.28 ลา้นบาท คิดเป็น 2.14% เมื่อเทียบกบัปี 2563 

การเพ่ิมขึน้ของรายไดค้่าโฆษณา จาํนวน 29.50 ลา้นบาท สาเหตุมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากรายการ 

Take Me Out (Thailand) จาํนวน 4.24 ลา้นบาท  การเพ่ิมขึน้ของรายไดก้ารเปล่ียนจากละครหลวงตามหาชน แทนดว้ย

รายการบา้นแสนสขุ จาํนวน 1.82 ลา้นบาท 

การลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ จาํนวน 24.97 ลา้นบาท สาเหตุมาจากการลดลงของรายไดจ้ากงาน

รบัจา้งผลิต โดยในปี 2564 ไม่มีงานจา้งผลิตรายการ/ละครท่ีมีขนาดใหญ่เหมือนในปี 2563 ซึ่งมีงานจา้งผลิตละครเร่ือง

หน่ึงมลูค่า 58.41 ลา้นบาท แมใ้นปี 2564 จะมีการรบัรูร้ายไดข้องงานจา้งผลิตละครอยู่แต่ก็มีมลูค่าเพียง 18.63 ลา้นบาท 

จึงส่งผลใหง้านรบัจา้งผลิตรายการ/ละคร มีรายไดล้ดลงจาํนวน 58.97 ลา้นบาท 

การทาํรายไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิรายการ ซึ่งเป็น New Business ของทางบริษัท สามารถทาํรายไดจ้าํนวน 

20.26 ลา้นบาท 

 ตน้ทนุรวม เมื่อเทียบปี 2564 กบัปี 2563 ลดลง 17.62 ลา้นบาท คิดเป็น 8.27% 

 กาํไรขัน้ตน้เพ่ิมขึน้ 23.90 ลา้นบาท คดิเป็น 29.56% เมื่อเทียบกบัปี 2563 เป็นการเพ่ิมขึน้ตามการเพ่ิมของ

รายไดแ้ละลดลงของตน้ทุน การทาํกาํไรขัน้ตน้จากการขายลิขสิทธ์ิท่ีมีตน้ทุนตํ่า สามารถทาํกาํไรขัน้ตน้ไดจ้าํนวน 15.79 

ลา้นบาท 

ส่งผลใหก้าํไร(ขาดทนุ) ของปี 2564 อยู่ท่ี 22.59 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแลว้ 24.48 ลา้นบาท ซึ่งการเพ่ิมขึน้

ของกาํไรสทุธิ มาจากการเพ่ิมขึน้ของกาํไรขัน้ตน้ และมีการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอาคารของ

บรษิัท จาํนวน 7.72 ลา้นบาท มีการกลบัรายการผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ จาํนวน 3.30 ลา้นบาท การลดลง

ของค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้จาํนวน 5.35 ลา้นบาท มีการเพ่ิมขึน้ของตน้ทุนการจดัจาํหน่าย 3.76 ลา้นบาท และมีการเพ่ิมขึน้
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ของค่าใชจ้่ายในการบริหาร จาํนวน 11 ลา้นบาทดว้ยกัน ทาํใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ ในปี 2564 เท่ากับ 34.88 

เพ่ิมขึน้ 7.38% เมื่อกบัอตัรากาํไรขัน้ตน้ของปี 2563 

หากพิจารณาการแบ่งประเภทของรายได/้กาํไรขัน้ตน้ หลกัๆ จะมีอยู่ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ การขายโฆษณา 

การรบัจา้งผลิตรายการใหก้ับ OTT  แพลทฟอรม์ต่าง ๆ สถานีต่างๆ และการบริหารศิลปิน โดยรายไดแ้ละกาํไรขัน้ตน้ในปี 

2564 นี ้การขายโฆษณาทาํตวัเลขรายไดไ้ดค้่อนขา้งดี เมื่อเทียบกับปี 2563 รายไดจ้ากการขายโฆษณาเพ่ิมขึน้ค่อนขา้ง

ชดัเจน  

ความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

 ทบทวน นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์บัชั่นทกุปี 

 ทบทวน นโยบายการรบัและใหข้องขวญัทกุปี 

 จัดทําช่องทางการเสนอข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และการแจ้งเบาะแส ใน Website ของบริษัท 

www.tvthunder.co.th 

 ดาํเนินการรณรงค์ สนับสนุน และส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รับชั่น โดยการ

สรา้งสรรคผ์ลงานดา้นละครท่ีมีเนือ้หาในการปลกูฝังและส่งเสรมิคณุธรรม ตลอดจนป้องกนัและปราบปรามการทจุรติอย่าง

ต่อเน่ืองเสมอมา ทําให้บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ “ช่อสะอาด” ประเภทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ จากสํานักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อย่างต่อเน่ืองทกุปี 

หลงัจากนัน้ นายพิรฐั เย็นสดุใจ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ซกัถามหรือ แสดง

ความคิดเห็น  

เมื่อไม่มีผูใ้ดซกัถาม นายพิรฐั เย็นสดุใจ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมรบัทราบรายงานของคณะกรรมการและผล

การดาํเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา โดยวาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบ ดงันัน้จึงไม่มีการลงคะแนน  

  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  

วาระที ่3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี 

 ประจาํปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ ไดแ้ถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

ขอ้ 44 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัท ตอ้งจดัทาํงบการเงิน ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้

ถือหุน้ประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ทั้งนีง้บการเงินงวดประจาํปี 2564 ของบริษัท ไดผ่้านการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิ้จารณาแลว้  โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนา้ท่ี 46-68 ของ

รายงานประจาํปีเป็นตน้ไป และไดช้ีแ้จงไปแลว้ในวาระขา้งตน้ ซึ่งในวนันีบ้รษิัทไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีเขา้รว่มประชมุดว้ย หาก

ผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยประการใดเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท ขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขียนคาํถามลงบนกระดาษ  พรอ้มชื่อ – 

นามสกลุ ระบวุ่าเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ส่งใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ  

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถาม  
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เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาํไร

ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และรายงานผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

และรายงานผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย              571,006,720   เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง    

บตัรเสีย                   0  เสียง    

วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติจดัสรรกาํไรสุทธิสว่นหน่ึง เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล  

 สาํหรับผลการดาํเนินงานสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  

นายพิรฐั เย็นสดุใจ กล่าวว่าตามท่ีบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปี ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิเหลือหลงัจากสาํรองต่าง ๆทกุประเภทตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละ

บรษิัทจะคาํนึงถึงความจาํเป็น และเหมาะสมของปัจจยัอ่ืน ๆในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานปกติของบรษิัทอย่างมีนยัสาํคญั 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรสทุธิ

ประจาํปี 2564 เพ่ือเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 1,418,407.60 บาท ซึ่งคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิสาํหรบั

ปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลใหปี้ 2564 บรษิัทมีทนุสาํรองตามกฎหมายทัง้สิน้ จาํนวน 12,746,148.47 บาท ซึ่งคดิ

เป็นอัตรารอ้ยละ 5.10 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสิน้สุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 

2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 0.03 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 24,009,902.25  บาท สาํหรบัหุน้สามญัของ

บริษัทจาํนวน 800,030,075 หุน้บริษัทกาํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 

(Record Date) และกาํหนดจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565  

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถาม 

เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรสทุธิส่วนหน่ึง เป็นทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชมุไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี 2564 เพ่ือเป็นทนุสาํรอง

ตามกฎหมายจาํนวน 1,418,407.60 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสิน้สุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 

2564  ในอตัรา 0.03 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 24,009,902.25 บาท สาํหรบัหุน้สามญัของบริษัทจาํนวน 

800,030,075 หุน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
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เห็นดว้ย        571,006,720  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง    

บตัรเสีย                   0  เสียง    

 ทัง้นีก้่อนเริ่มพิจารณาวาระท่ี 5 ไดม้ีผูถื้อหุน้จาํนวน 1 ราย ไดส้อบถามถึงผลการดาํเนินงาน เร่ืองการหกักลบั

รายการพิเศษจาํนวน 7 ลา้นบาท และรายการ 33 ลา้นบาท จะทาํใหปี้ 2564 มีผลขาดทุน บริษัทมีแนวทางบริหารจดัการ

อย่างไรในปี 2565 เป้าหมายและกาํไรจะเติบโตหรือไม่อย่างไร และมีโครงการ M&A หรือลงทนุใด ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัหรือไม่ 

 นายพิรฐั เย็นสุดใจ ไดแ้ถลงว่า ตัวเลขกาํไรขาดทุนในปี 2564 ท่ีผ่านมาท่ีมีการกลับรายการเขา้มา 7 ลา้น

บาท เป็นการกลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอาคาร ในส่วนของตวัเลข 33 ลา้นบาทท่ีถามมานัน้ไม่ทราบ

ว่าท่านผูถื้อหุน้นาํตวัเลขมาจากไหนเพราะจากการกลับรายการนัน้ไม่มี ซึ่งหากไม่มีการกลบัรายการจาํนวน 7 ลา้นบาท

บริษัทก็ยงัมีกาํไรสทุธิ ส่วนเร่ืองแนวทางการบริหารจดัการอย่างไรในปี 2565 เป้ายอดขายและกาํไร และคาํถามอ่ืน ๆ นัน้ 

ขออนญุาตไปตอบในช่วงถามตอบตอนทา้ยการประชมุ 

วาระที ่5    พิจารณาอนุมัติการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ์  ประธานท่ีประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชมุนีว้่า 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิท่ีดีของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  จึงขอเรียนเชิญกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระท่ีจะ

เสนอให้ผู้ถือหุน้แต่งตัง้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงออกจากห้องประชุม ประธานจึงขอมอบหมายให้  

รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั เป็นประธานในท่ีประชมุในวาระนีแ้ทน   

ภายหลงัจากนัน้ รศ. ดร มนตรี โสคติยานุรกัษ์ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และนางภทัรภร วรรณภิญโญ ซึ่ง

เป็นกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ ไดอ้อกจากหอ้งประชมุ  

ต่อจากนัน้ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอตั ประธานไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 

2535 และตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 20 กาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตาม

วาระเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบรษิัทในขณะนัน้ ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน

ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  โดยกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งนัน้อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรง

ตาํแหน่งใหม่ก็ได ้ ซึ่งในปี 2565 นีม้กีรรมการท่ีครบกาํหนดวาระดาํรงตาํแหน่ง 3ท่าน ไดแ้ก่ 

 1)  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ ์  กรรมการบรษิัท 

 2)  นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ  กรรมการบรษิัท 

 3)  นางภทัรภร วรรณภิญโญ  กรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาคณุสมบตัขิองกรรมการเป็นรายบคุคลแลว้ เห็น

ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน  ซึ่งตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ เป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ ์และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาเป็นประโยชนก์ับบริษัท และกรรมการทัง้ 3 

ท่าน ไม่เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตอ้งหา้มแต่ประการใด และไม่ไดป้ระกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุน้ในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขนักบั

การดาํเนินงานของบรษิัท   
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ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิัท (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้

เสีย)  จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัแิต่งตัง้กรรมการ ทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามเดิมอีก

วาระหน่ึง ซึ่งรายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหนงัสือเชิญประชมุท่ีบรษิัทได้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ก่อนการประชมุ 

ทั้งนี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเขา้รบัการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหนา้ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อ

บคุคลใดเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มี

ท่านใดซกัถาม จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระเป็นรายบคุคล 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

5.1 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ ์

อนมุตั ิ 571,006,720 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00  

ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00  

งดออกเสียง 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

 

5.2 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ 

อนมุตั ิ 571,006,720 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.00  

ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00  

งดออกเสียง 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

 

5.3 นางภทัรภร วรรณภิญโญ 

อนมุตั ิ 571,006,720 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.00  

ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00  

งดออกเสียง 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง 
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หลงัจากนัน้ประธานไดข้อใหเ้จา้หนา้ท่ีเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3ท่านกลบัเขา้หอ้งประชมุ  

ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกบักรรมการทัง้ 3 ท่าน ท่ีไดร้บัความไวว้างใจจากผูถื้อหุน้แต่งตัง้กลบั 

เขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

วาระที ่6    พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2565 

นายพิรฐั เย็นสุดใจ  ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ไดพิ้จารณา

กาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจาํปี 2565 โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของกรรมการ 

ผลการดาํเนินงานของบริษัท และขอ้มลูเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลกัษณะ

ของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทัง้ผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) แลว้ 

พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการท่ีบรษิัทกาํหนดนัน้อยู่ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด    

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ อนมุตัิกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 

2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท  ซึ่งเท่ากบัวงเงนิค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีเท่ากบัปี 2564  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ค่าเบีย้ประชมุ 

คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 

ประธานกรรมการบรษิทั 20,000 

กรรมการบรษิัท 15,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 15,000 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 20,000 

กรรมการบรหิารความเส่ียง 15,000 

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาคา่ตอบแทน 

ตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 

ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน 20,000 

กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน 15,000 

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส 

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อท่านต่อไตรมาส 

ประธานกรรมการ 30,000 

กรรมการ 30,000 
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การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้นี ้คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิัทไม่ไดร้บั 

ผลประโยชนอ่ื์นใดนอกจากเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดท่ีกาํหนดขา้งตน้ โดยใหอ้ตัราดงักล่าว

มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถาม  

เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2565 

เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นดว้ย              571,006,720  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

บตัรเสีย                   0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

 

วาระที ่7    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2565 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการบรษิัทไดพิ้จารณาขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัท ซึ่งไดพิ้จารณาคณุสมบตัิของผูส้อบบญัชีของ บริษัท สาํนกังาน ดร.

วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั แลว้ เห็นว่าเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้น เหมาะสม มีประสบการณ ์มีความเป็นอิสระ และไม่

มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกับบรษิัท บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว จึง

เห็นควรเสนอแต่งตัง้  

1. ดร.วิรชั อภิเมธีธาํรง   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 1378 หรือ 

2. นายชยักรณ ์อุ่นปิติพงษา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3196 หรือ 

3. นายอภิรกัษ์ อติอนวุรรตน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5202 หรือ 

4. นางสาวกรแกว้ ดาบแกว้  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 8463 

จากบรษิัท สาํนกังาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจาํปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนรวม

เป็นเงินจาํนวน 1,750,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ แบ่งเป็นค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบรษิัท

จาํนวน 1,160,000.00 บาท ค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบรษิัทย่อยจาํนวน 590,000.00 บาท 

และนายพิรฐั เย็นสดุใจ ไดเ้สนอตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี เพ่ือประกอบการพิจารณา ดงันี ้

ค่าสอบบัญช ี
รอบปีบัญชี 2565 

(ปีทีเ่สนอ) 
รอบปีบัญชี 2564 

1. ค่าสอบบญัช ี 1,750,000.00 1,750,000.00 

2. ค่าบรกิารอ่ืน ๆ จ่ายตามจรงิ 23,375.00 
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หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถาม เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม จึงได ้

เสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2565 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ จึงมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน ดร.

วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจาํปี 2565 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้

เป็นผูส้อบบัญชีประจาํปี 2565 และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจาํปี 2565 รวมเป็นเงินจาํนวน 1,750,000.00 

บาทไม่รวมค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ  ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย              571,006,720 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ           

บตัรเสีย                   0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   

 

วาระที ่8    พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ์ ประธานท่ีประชมุ แถลงต่อท่ีประชมุว่า วาระการประชมุต่างๆไดร้บัการพิจารณา

จากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เสรจ็สิน้แลว้ มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด

ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  และไดม้อบหมายใหน้ายพิรฐั เย็นสดุใจ ตอบคาํถาม

ท่านผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1.เร่ืองการหกักลบัรายการพิเศษ 7 ลา้นบาท และ 33 ลา้นบาท 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่าการหกักลบัรายการจาํนวน 7 ลา้นบาท เป็นการ Reverse รายการของการประเมนิ

มลูค่าทรพัยสิ์นตดัเขา้มา ส่วน 33 ลา้นบาทท่ีท่านผูถื้อหุน้ถามมานัน้ ตวัเลขน่าจะเป็น 30 ลา้นบาท ซึ่งจาํนวน 30 ลา้นบาท

เป็นเงินปันผลท่ีบริษัท ครีเอทิส มีเดีย จาํกัด จ่ายใหก้ับบริษัท ทีวี ธันเดอร ์ซึ่งบริษัท ทีวี ธันเดอร ์ถือหุน้ในบริษัท ครีเอทิส 

มีเดีย จาํกดั จาํนวน 99% ซึ่งถา้ 2 รายการนีไ้ม่มี ในปี 2564 จะทาํใหง้บเดี่ยวของบรษิัท ติดลบประมาณ 9.9 ลา้นบาท แต่

ถ้าเทียบกับปี 2563 บริษัทติดลบประมาณ 13.6 ล้านบาท เพราะฉะนั้น หากไม่มีการทาํรายการ 2 รายการนี้ ผล

ประกอบการ ซึ่งเป็นงบเดี่ยวของ ทีวี ธันเดอร ์ก็ยงัดีขึน้ประมาณ 30%  โดยทั่วไปงบรวมของบรษิัทในแง่ของกาํไรสทุธิก็ดขีึน้

อย่างเห็นไดช้ดั ผลประกอบการปี 2563 ของบริษัทขาดทุน ประมาณ 1.89 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2564 บริษัทมีกาํไรอยู่ท่ี 

22.59 ลา้นบาท 

ซึ่งปีท่ีผ่านมาหากกล่าวถึงธุรกิจโดยรวม เป็นปีท่ีค่อนขา้งลาํบาก ในเร่ืองของสถานการณ ์COVID โดยเฉพาะการ

ถ่ายทาํ ซึ่งทาํใหม้ีตน้ทนุนท่ีไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึน้ อย่างเช่นการดแูลนกัแสดง การตรวจคดักรองดว้ย ATK และเร่ืองความ

ไม่แน่นอนของการ Lock down ทาํใหต้อ้งมีการเล่ือนกองถ่ายทาํ บางครัง้ถา่ยทาํไม่ได ้ทาํใหเ้ร่ืองของการถ่ายทาํในปี 2564 

ค่อนขา้งลาํบาก การถ่ายเริ่มมีปัญหากส่็งผลใหม้ีตน้ทนุ Over run เกิดขึน้บา้ง  เช่นคิวถ่ายทาํปกติ 10 วนั พอมีสถานการณ์

พวกนีเ้ขา้มา จาก10วนัก็เพ่ิมเป็น 15 วนั ซึ่งถือเป็นอุปสรรคของบริษัท แต่บริษัทก็สามารถบริหารจดัการตน้ทนุไดอ้ย่างดี

มาก ทาํใหปี้ 2564 ทาํกาํไรได ้ในแง่ของงบท่ีเป็นงบการเงินรวม ประมาณ 22.59 ลา้นบาท 
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ในปี 2565 มองว่างบการเงินเฉพาะกิจการของทีวี ธันเดอร ์น่าจะ turn around กลบัมาไดเ้ป็นกาํไร หลกัๆ จะเป็น

เร่ืองของการรบัจา้งผลิต ท่ีน่าจะเติบโตอย่างมีนยัสาํคญั เมื่อเทียบกบัปี 2564 

2. เร่ือง M&A และการลงทนุใด ๆ  

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่า ในปี 2565 ยงัไม่มีการลงทนุอะไร แต่ขอแจง้ความคืบหนา้เร่ืองท่ีบรษิัทไดม้ีการลงทนุ

ในบริษัท โมอินดี ้จาํกัด และไดข้ายบริษัทนีใ้หก้ับบริษัทญ่ีปุ่ นชื่อบริษัท AnyMind ซึ่งบริษัทไดว้างแผนไวว้่าบริษัทน่าจะมี

กาํไรพิเศษจากการลงทนุเขา้มาในปีนี ้ เพราะว่าบรษิัท AnyMind จะเขา้ตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นในเดือนมีนาคมนี ้

แต่ดว้ยสภาวะตลาดทนุทั่วโลกไม่เอือ้อาํนวย ทาํใหท้างบรษิัท AnyMind  เล่ือนการเขา้ตลาดหลกัทรพัยใ์นญ่ีปุ่ นออกไปเป็น

ภายในปีนีห้รือไม่ก็ปีหนา้ ทาํใหบ้รษิัทมีการเล่ือนการรบัรูร้ายไดจ้ากการลงทนุนีอ้อกไป 

3. ผลประกอบการไตรมาส ของปี 2565 

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แจ้งว่า ไม่สามารถให้ข้อมูลใดไดเ้น่ืองจากยังไม่ไดแ้จ้งข่าวกับทางตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

4. แนวโนม้โฆษณากลบัมาดีขึน้หรือยงัเมื่อเทียบกบัปี 2564 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่า โฆษณาเฉพาะทีวี สาํหรบัเดือน มกราคม ถึง เมษายน ค่อนขา้งคงท่ีไม่ไดเ้พ่ิม ไม่ได้

ลดจากปี 2564 มากนกั สาเหตมุาจากทางลกูคา้ท่ีเป็นบรษิัทใหญ่ๆ ไม่ไดม้ีการจ่ายเพ่ิมขึน้จากปี 2564 

5. มีการรบัผลิต Content กบั OTT เพ่ิมขึน้หรือไม่ 

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า ในทุกๆ ปี บริษัทมีเป้าหมายในการผลิต Content ไม่ใช่แค่เฉพาะใน OTT  

จาํนวน Content ท่ีจะผลิตเพ่ิมอย่างเช่น Drama และ ซีรีสน์ัน้ ใน 1 ปีประมาณ 3-4 เร่ือง ท่ีจะทาํใหไ้ดท้กุปี ซึ่ง 3 – 4 เร่ืองนี ้

มีทัง้ท่ีตกลงแลว้ และมีทัง้เร่ืองท่ีอยู่ระหว่างการเจรจา 

6.โครงการท่ีผลิตใหก้บั Workpoint 

นายฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า คาํถามนีไ้ม่แน่ใจว่าจะถามถึงตัวเลขใช่หรือไม่ ถา้ในเชิงของตัวเลข ถา้นับ

เฉพาะขนาดโครงการท่ีเป็นเร่ืองการผลิตนั้น มีมูลค่าประมาณ 35-40 ลา้นบาท ท่ีจะเกิดขั้นในปีนี ้และมีการพูดคุยถึง

โครงการต่อเน่ืองท่ีจะทาํอะไรรว่มกนัไดอี้กบา้ง 

7.พฒันาการโดยรวมต่างๆ ของบรษิัท 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่า จากท่ีไดเ้รียนท่านผูถื้อหุน้ใหท้ราบไปแลว้ว่าบรษิัทมีรายไดห้ลกัๆ จาก 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่ 

1. การขายโฆษณา 

2. การรบัจา้งผลิต 

3. บรหิารศิลปิน 

หลกัๆ ในเร่ืองของโฆษณา ตามท่ีไดแ้จง้ไปแลว้ ว่าค่อนขา้งคงท่ี มีการเติบโตบา้ง แต่ไม่ไดเ้ป็นเปล่ียนแปลงมาก 

น่าจะประมาณ 1-2% เฉพาะโฆษณาบนทีวีเท่านั้น  ซึ่งบริษัทพยายามท่ีจะบริหารจัดการ ส่ิงสาํคัญท่ีสุดหากบริษัทไม่

สามารถเพ่ิมรายไดจ้ากช่องทางนีไ้ด ้บริษัทจะบริหารตน้ทุนการผลิตของรายการใหด้ีขึน้กว่าเดิม และพยายามขายนาที

โฆษณาท่ีมีอยู่ใหไ้ดจ้าํนวนมากท่ีสุดและไดร้าคาดีท่ีสดุ เพ่ือจะรกัษาระดับส่วนต่างของตน้ทุนกับรายได ้ใหด้ีขึน้ หรือดี

เทียบเท่ากบัปีท่ีแลว้ 
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ส่วนในแง่ของงานบริการ ปีนีน่้าจะเป็นปีท่ีบริษัทบุกตลาดงานบริการค่อนขา้งเยอะจากปี 2565นี ้เน่ืองจาก ปี 

2564 มีการติดขดัในเร่ืองของการถ่ายทาํ ดงันัน้จะมีบางรายการท่ีเล่ือนการส่งมอบรายการจากปี 2564 มาปี 2565 ซึ่งในแง่

ของตวัเลขจะมีการรบัรูร้ายไดเ้ขา้มา   

ส่วนละคร และซีรีสท่ี์บรษิัทผลิตใหก้บั OTT และ สถานีโทรทศันต์่างๆ มีการเพ่ิมจาํนวนค่อนขา้งเยอะ และมีลกูคา้

ใหม่ๆ เขา้มา เช่น Thai PBS , Workpoint  และ OTT เช่น  AISPLAY 

แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเป็น Growth Driver ของบริษัท ในปี 2565 คือเร่ืองการจาํหน่ายลิขสิทธิ์ ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯมีกาํไร

ขัน้ตน้จากส่วนนีป้ระมาณ 20 กว่าลา้นบาท ส่ิงเหล่านีน่้าจะเป็น Growth Driver ของบริษัท และพัฒนาการสาํคัญของ

บรษิัทในปี 2565 

หลงัจากนัน้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงต่อว่า พฒันาการสาํคญัในส่วนอ่ืน ๆ  นัน้ บริษัทไดม้ีการลงทุนใน

ลักษณะโปรเจค โดยการนาํสตูดิโอของบริษัทฯท่ีมีอยู่แลว้จาํนวน 1 สตูดิโอ มาบริหารจัดการสรา้งเป็น Virtual Studio 

ร่วมกับ Partner ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเร่ืองของ Virtual Production ซึ่งเป็นวิธีการทํา Content ท่ีแปลกใหม่ โดยมี

กาํหนดการเริ่มเปิดใหล้กูคา้ไดใ้ชง้านในไตรมาสนี ้ โดยการใหบ้รกิารหลกั ๆ จะเป็นลกัษณะการทาํ Content ท่ีเป็น Vitrual  

และใหบ้รกิารเช่าพืน้ท่ีสตดูิโอ ซึ่งในอนาคตบรษิัทฯอาจมีขีดความสามารถในการทาํ Content ท่ีแปลกใหม่ออกไป 

ต่อจากนั้น นายพิรฐั เย็นสุดใจ ไดแ้ถลงว่า ตามท่ีผูถื้อหุน้สอบถามถึงผลประกอบการไตรมาส ของปี 2565 นั้น 

บรษิัทคาดการณป์ระมาณการของรายได ้ โดยตวัเลขปี 2564 บรษิัทปิดท่ี 300 กว่าลา้นบาท ในปี 2565  บรษิัทน่าจะมีการ

เตบิโตของรายได ้ประมาณ 30-35% ส่วนในแง่ของกาํไรขัน้ตน้ จะพยายาม Maintain ใหอ้ยู่ในช่วงประมาณ 30-35% ส่วน

ในเร่ืองของการบรหิารตน้ทนุ บรษิทัไม่ไดม้ีคอสใหญ่ๆ จึงยงัไม่ไดม้ีการขยายทีมงานในปัจจบุนั ซึ่งก็น่าจะเป็นภาพรวมและ

พฒันาการของบรษิัทฯในปี 2565 

หลงัจากนัน้ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ์ ประธานไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามอีกหรือไม ่ 

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ์ ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลา

มารว่มประชมุวนันี ้ และกล่าวปิดการประชมุ 

 

ปิดประชมุ  เวลา 15.06 น. 
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