
   

 
 

หนังสือเชิญ 

ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 

ประจ าปี 2564 
บริษทั ทีวี ธนัเดอร ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564  

เวลา 14.00 น. 
ณ ธนัเดอรส์ตดิูโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์)  

เลขท่ี 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลบัพลา  

เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 

 

เปิดรบัลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียน 
ซ่ึงพิมพบ์ารโ์ค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุ 

 

งดแจกของท่ีระลึก เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางท่ีหน่วยงานก ากบัดแูล
ได้รณรงคใ์ห้ลด / เลิกการแจกของช ารว่ยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 



   

 

 
แนวทางปฏบิตัแิละมาตรการเพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า (COVID-19) 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิทั ทีวี ธนัเดอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 
บรษิัท ทีวี ธันเดอร ์จ ำกดั (มหำชน) มีควำมตระหนกัและห่วงใยอย่ำงยิ่งต่อควำมเส่ียงของกำรแพรร่ะบำดของไวรสั
โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดและดูแลสุขภำพควำมปลอดภัยของผู้เข้ำร่วม
ประชุมและเจำ้หนำ้ที่ผูม้ีส่วนร่วมในกำรจัดกำรประชุมทุกท่ำน บริษัทฯจึงไดก้ ำหนดแนวทำงและมำตรกำรเพื่อ
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื ้อไวรัส COVID-19 ส ำหรับกำรประชุมให้เป็นไปตำมที่ทำงรำชกำรและ
หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งก ำหนด จึงขอแจง้ใหทุ้กท่ำนทรำบถึงแนวทำงปฏิบตัิตนในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
อย่ำงเครง่ครดั ดงันี ้
1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 ให้แก่กรรมการอิสระ 
เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดโอกำสเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำดไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนำมัยของตัวท่ำนเอง 
บรษิัทฯขอควำมรว่มมือมำยงัผูถื้อหุน้ใหพ้ิจำรณำมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบรษิัทฯ เขำ้ประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนแทนกำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยสำมำรถส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสำรหลักฐำนล่วงหนำ้ 
มำยงับรษิัทฯทำงไปรษณียล์งทะเบียน ภำยในวนัท่ี 23 เมษำยน 2564 ตำมที่อยู่ดงันี ้

บรษิัท ทีวี ธันเดอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกัเลขำนกุำรบรษิัท 
เลขที่  1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง 
กรุงเทพฯ 10310 

ทัง้นี ้หำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำมในวำระใด สำมำรถส่งขอ้ซกัถำมดงักลำ่วล่วงหนำ้ มำยงัเลขำนกุำรบรษิัท ที่
อีเมล ์secretary@tvthunder.co.th ตัง้แตว่นัท่ี 12 – 23 เมษำยน 2564 โดยบรษิัทจะรวบรวมเพื่อน ำไปสอบถำมใน
ที่ประชมุ และบนัทึกในรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเผยแพรผ่่ำนทำงเว็บไซตข์องบรษิัทต่อไป 
2. กรณีผู้ถือหุน้ทีมี่ความประสงคจ์ะเข้าเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

บริษัทฯ ขอใหท้่ำนผูถื้อหุน้ปฏิบตัิตำมมำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ
อย่ำงเครง่ครดั เพื่อป้องกนัและลดควำมเส่ียงของกำรแพรร่ะบำดของไวรสั COVID-19 ดงันี ้
 2.1 บรษิัทฯ ขอควำมรว่มมือท่ำนผูถื้อหุน้ทกุท่ำนเตรียมหนำ้กำกอนำมยั และสวมใส่ตลอดระยะเวลำที่เขำ้
รว่มกำรประชมุ 
 2.2 การคัดกรอง บริษัทฯจะจัดตั้งจุดคัดกรองตำมแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้ำห้อง
ประชุม ผูเ้ขำ้ประชุมทุกท่ำนตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบสอบถำมเพื่อคัดกรองโรค COVID-19” ที่เจำ้หนำ้ที่ ณ จุด
ตรวจคดักรองที่จดัเตรียมไว ้และตอ้งผ่ำนกำรตรวจวดัอุณหภูมิร่ำงกำย โดยหำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรคดักรอง  บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าไปในบริเวณพืน้ที่ประชุมในทุกกรณี และขอควำมร่วมมือผูเ้ขำ้ประชุม
ปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ที่ที่จดุคดักรองอย่ำงเคร่งครดั (กรณีที่ผูถื้อหุน้มำประชมุดว้ยตนเอง ท่ำนสำมำรถ
มอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบรษิัทฯ เขำ้รว่มประชมุแทนได)้ 
 2.3 การลงทะเบียนเข้าและออก  ผูเ้ขำ้ประชุมทุกคนตอ้งลงทะเบียนเขำ้-ออก โดยใชโ้ทรศพัทม์ือถือ
สแกน QR Code (แพลตฟอรม์ไทยชนะ) และ/หรือบนัทึกลงทะเบียนเขำ้-ออกในแบบฟอรม์ของบรษิัทฯ ที่บรเิวณจดุ
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ลงทะเบียน และจะตอ้งลงทะเบียนออก ณ บริเวณทำงออก ทัง้นีเ้พื่อประโยชนใ์นกำรติดตำมตวัผูเ้ขำ้ประชุมกรณี
พบว่ำมีผูต้ิดเชือ้ไวรสั COVID-19

ผูเ้ขำ้ประชุมที่ผ่ำนกำรคดักรองและลงทะเบียนจะไดร้บัสติ๊กเกอร ์ขอให้ท่านติดสติ๊กเกอร ์และสวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทีอ่ยู่ในบริเวณพืน้ทีก่ารประชุม บรษิัทฯ อนญุำตใหเ้ฉพำะท่ำนผู้
ถือหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ผ่ำนกำรคัดกรองและลงทะเบียนแลว้เท่ำนั้นเขำ้สู่หอ้งประชุม โดยไม่อนุญำตให้
ผูต้ิดตำมเขำ้หอ้งประชมุดว้ย 
3. การประชุม 

3.1 บริษัทฯเตรียมกำรเพื่อลดควำมแออดัของผูถื้อหุน้ในพืน้ที่ประชุม โดยจดัเวน้ระยะห่ำงในจุดคดักรอง 
จุดตรวจเอกสำรและจดุลงทะเบียนอย่ำงนอ้ย 2 เมตร รวมถึงรกัษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล 2 เมตร ในบริเวณพืน้ท่ี
จดังำน และจะจดัที่นั่งในหอ้งประชมุโดยเวน้ระยะห่ำงระหว่ำงเกำ้อีอ้ย่ำงนอ้ย 2 เมตร ซึ่งท ำใหม้ีจ ำนวนที่นั่งจ ำกดั 
สำมำรถรองรบัผูถื้อหุน้ไดป้ระมำณ 30 ที่นั่ง โดยบรษิัทฯ จะระบเุลขที่นั่งใหผู้ถื้อหุน้ท่ีลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ จึงขอ
ควำมร่วมมือผูถื้อหุน้นั่งตำมหมำยเลขดงักล่ำว เพื่อประโยชนใ์นกำรติดตำมตวัผูเ้ขำ้ประชุมกรณีพบว่ำมีผู้ติดเชือ้
ไวรสั COVID-19 หำกที่นั่งเต็มแลว้บริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระแทนกำรเขำ้ร่วม
ประชมุ 
 3.2 เพื่อสุขอนำมยัที่ดี บริษัทฯ งดบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มใด ๆในบริเวณงำน โดยจะมีเฉพำะน ำ้ดื่ม
บรรจขุวดจดัใหใ้นหอ้งประชมุเท่ำนัน้ 
 3.3 บริษัทฯขอควำมร่วมมือโดยเคร่งครดัใหผู้เ้ขำ้ประชมุสวมหนำ้กำกอนำมยัหรือหนำ้กำกผำ้ตลอดเวลำ
กำรประชุม งดกำรพูดคุยในที่ประชุม และรกัษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลอย่ำงนอ้ย 1.5 – 2 เมตร ในขณะเดียวกัน
บรษิัทฯไดก้ ำหนดใหผู้ป้ฏิบตัิงำนทกุท่ำนพึงปฏิบตัิเช่นเดียวกบัท่ำนผูเ้ขำ้ประชมุ 

 4. การจัดเตรียมการอื่น ๆ  

 4.1 บริษัทฯไดดู้แลควบคุมกำรท ำควำมสะอำดสถำนที่จัดกำรประชุมใหส้ะอำดเรียบรอ้ยก่อนเริ่มกำร
ประชมุ และเนน้ย ำ้กำรท ำควำมสะอำดอปุกรณ ์และบรเิวณที่มีผูส้มัผสัจ ำนวนมำก 

4.2 บรษิัทฯจะจดัเตรียมจดุลำ้งมือ หรือเจลแอลกอฮอลอ์ย่ำงเพียงพอ โดยเฉพำะในบรเิวณที่มีกำรใชง้ำน
รว่มกนัจ ำนวนมำก เช่นหอ้งประชมุ จดุลงทะเบียน เป็นตน้ 
 4.3 หำกสถำนกำรณม์ีกำรเปล่ียนแปลงหรือมีขอ้ก ำหนดหรือมำตรกำรใด ๆ จำกหน่วยงำนของรฐัเพิ่มเติม 
เก่ียวกับกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะแจ้งให้ท่ำนผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งสำรสนเทศต่อตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และทำงเว็บไซดข์องบรษิัทฯ 
 
บริษัทฯ ขออภัยในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี ้หำกเกิดควำมล่ำช้ำในกำรคัดกรองและกำรลงทะเบียนเขำ้
ประชมุอนัเกิดจำกกระบวนกำรและขัน้ ตอนที่เขม้งวดและเครง่ครดัมำกขึน้กว่ำสถำนกำรณป์กติ 

 



   
 

 

หนำ้ 1 

 วนัท่ี  8 เมษำยน 2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 
 
เรียน  ท่ำนผูถื้อหุน้ของบรษิัท  ทีวี ธันเดอร ์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1. แบบลงทะเบียนในรูปแบบรหสัคิวอำร ์(QR Code) 

2. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563  เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 
3.    รำยงำนประจ ำปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอำร ์(QR Code)  
4. ประวตัิย่อและขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งของผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนด

ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
5. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บักำรเสนอชื่อประจ ำปี 2564  
6.   ขอ้มลูของกรรมกำรอิสระท่ีบรษิัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุได  ้
7.  ขอ้บงัคบัของบรษิัทเฉพำะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 
8.  เอกสำรและหลกัฐำนแสดงสิทธิที่ผูเ้ขำ้รว่มประชมุตอ้งน ำมำแสดงในวนัประชมุ 
9.   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 
10. กำรใชร้หสัคิวอำร ์(QR Code) ส ำหรบัดำวนโ์หลดรำยงำนประจ ำปี 2563 
11. ขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 
12. แผนท่ีของสถำนท่ีประชมุ 

 ดว้ยคณะกรรมกำรของบรษิัท  ทีวี ธันเดอร ์ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั)  ในกำรประชมุครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 22 กมุภำพนัธ ์
2564  มมีตใิหเ้รียกประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ในวนัองัคำรที่  27 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ธันเดอรส์ตดูิโอ (ทำวน ์
อิน ทำวน)์ เลขที่ 429 ซอยโรงเรยีนพระยำประเสรฐิ แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310  เพื่อพิจำรณำเรื่อง
ต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดงัต่อไปนี ้

วาระที ่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ ้นเมื่อวันที่  30 
มิถุนำยน 2563 และไดจ้ดัส่งใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภำยในระยะเวลำ 14 วนันบัแต่วนัประชมุสำมญัผู้
ถือหุ้น และคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้ น ำขึ ้นบน 
เว็บไซดข์องบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแลว้ และปรำกฏว่ำไม่มีผู้ใดคัดคำ้นหรือขอแกไ้ข
รำยงำนกำรประชมุฯ 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 รับรองรำยงำนกำร
ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ซึ่งไดจ้ัดขึน้เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และคณะกรรมกำรเห็นว่ำไดม้ีกำร
บนัทึกไวถ้กูตอ้งแลว้รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 2. 
กำรลงมติ วำระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 



   
 

 

หนำ้ 2 

วาระที ่ 2. พิจารณารับทราบผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ 
                                                                                                             หน่วย : บาท 

สินทรพัยห์มนุเวียน  188,429,855.13 

สินทรพัยร์วม 
 

706,529,160.22 

หนีสิ้นหมนุเวียน 
 

73,272,118.74 

หนีสิ้นรวม 
 

97,423,371.18 

รำยไดร้วม 
 

294,001,631.69 

ขำดทนุสทุธิ 
 

 (4,476,614.16) 

 
บรษิัทไดส้รุปผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทในรอบปี 2563 ซึ่งปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี 2563 หวัขอ้ ฐำนะกำรเงิน 
และผลกำรด ำเนินงำน หนำ้ 82 – 98 ตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 3. 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร    เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิัท ประจ ำปี 2563 โดยมรีำยละเอียดปรำกฏตำมสิง่ที่ส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 3. 

กำรลงมต ิ วำระนีเ้ป็นวำระรบัทรำบ จึงไมม่กีำรลงคะแนนเสียง 

วาระที ่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล คณะกรรมกำรบริษัทไดจ้ัดใหม้ีกำรท ำงบกำรเงินรวมส ำหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ 

วันที่  31 ธันวำคม 2563 และผู้สอบบัญชีรับอนุญำตไดต้รวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจำรณำอนุมัติในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ตำมมำตรำที่ 112 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 

2335 ก ำหนด 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 พิจำรณำอนุมัติงบแสดง

ฐำนะทำงกำรเงิน  บญัชีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและรำยงำนผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

2563 และรำยงำนผูส้อบบัญชี ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและผ่ำนกำรตรวจสอบและรบัรอง

จำกผูส้อบบญัชีของบริษัทแลว้ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี หวัขอ้ รำยงำนของผูส้อบบญัชีและ

งบกำรเงิน หนำ้ 100 - 161 ตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 3. 

กำรลงมติ    วำระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 



   
 

 

หนำ้ 3 

วาระที ่ 4. พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงนิปันผล เน่ืองจากผลการด าเนินงานสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2563 มีผลการด าเนินงานขาดทุน 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 115 ก ำหนดให้บริษัท
จ่ำยเงินปันผลจำกเงินก ำไรเท่ำนัน้ และหำ้มจ่ำยเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขำดทุนสะสมอยู่ และมำตรำ 116 
ก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 
จนกว่ำทนุส ำรองจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บรษิัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปี ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิที่เหลือหลงัจำกหกัภำษี
และส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม กำร
จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะขึน้กับกระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เงื่อนไขทำงกฎหมำย โดยแต่ละบริษัทจะค ำนึงถึงควำม
จ ำเป็นและเหมำะสมของปัจจยัอื่น ๆ ในอนำคต และกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของ
บรษิัทอย่ำงมีนยัส ำคญั 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เนื่องดว้ยผลกำรด ำเนินงำนสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีผล 

กำรด ำเนินงำนขำดทนุ คณะกรรมกำรจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 พิจำรณำอนมุตัิกำร

งดจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปี 2563 เพื่อเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

ขอ้มลูเปรียบเทยีบอตัรำกำรจำ่ยเงินปันผลส ำหรบัผลประกอบกำรประจ ำปี 2563 กบัปีที่ผ่ำนมำ  

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 

1. ก ำไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร* 24,870,536.55 16,599,787.43 

2. ก ำไร(ขำดทุน)สุทธ*ิ* (15,271,391.99) 8,270,749.12 

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

4. เงนิปันผลจ่ำยอตัรำต่อหุน้ (งดจ่ำยเงนิปันผล) (งดจ่ำยเงนิปันผล) 

5. รวมจ ำนวนเงนิปันผลทัง้สิน้ - - 

6. สดัส่วนกำรจ่ำยเงนิปันผล - - 

 จำกก ำไรสะสม* - - 

 จำกก ำไรสุทธ*ิ* - - 
*จำกก ำไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเฉพำะกิจกำร 
**จำกก ำไรสทุธิเฉพำะกิจกำรหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย 

กำรลงมติ วำระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 



   
 

 

หนำ้ 4 

วาระที ่5. พิจารณาอนุมตัิการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ตำมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 20 ก ำหนดว่ำในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีทุก
ครัง้ กรรมกำรคิดเป็นจ ำนวนหนึ่งในสำม หรือจ ำนวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม จะตอ้งออกจำกต ำแหน่ง โดย
กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ซึ่งในปีนีก้รรมกำรที่ตอ้งออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร
ของบรษิัทมีรำยชื่อดงัต่อไปนี ้

1 นำยภษิูต ไลท้อง ต ำแหน่ง กรรมกำรบรษิัท 
2 นำยพิรฐั เย็นสดุใจ ต ำแหน่ง กรรมกำรบรษิัท 
3 นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ ต ำแหน่ง กรรมกำรบรษิัท 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไดด้  ำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ซึ่งได้
พิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงรอบคอบถึงควำมเหมำะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่กำรด ำเนินงำนของบริษัท ตำม
องคป์ระกอบของกรรมกำร ประกอบกบัควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์ ควำมเชี่ยวชำญแลว้ คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไดเ้สนอใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำร 3 ท่ำน ที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระใหก้ลบัเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งต่ออีกวำระหนึ่ง  ดงัรำยละเอียดประวตัิของทัง้ 3 ท่ำนที่ปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 4.  

คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงรอบคอบดว้ยควำมระมดัระวงัถึงคุณสมบตัิของบุคคลผูไ้ดร้บักำร
เสนอชื่อทัง้ 3 ท่ำนแลว้ เห็นว่ำบุคคลทัง้ 3 ท่ำนนี ้เป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิเหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญอันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
คณะกรรมกำรบรษิัทไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิกำรแต่งตัง้ (1) นำย
ภูษิต ไลท้อง (2) นำยพิรฐั เย็นสดุใจ (3) นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท
ต่อไปอีกวำระหนึ่ง 

บรษิัทไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวำระและเสนอชื่อบคุคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำร ตำมกระบวนกำรสรรหำของบรษิัทเป็นกำรล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ี 7 ธันวำคม 2563 ถึง
วนัท่ี 31 มกรำคม 2564 ผ่ำนเว็บไซตข์องบรษิัท และปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้รำยย่อยเสนอวำระและรำยชื่อบคุคลเพื่อ
เขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำร
แต่งตัง้กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง จ ำนวน 3ท่ำน คือ  

1 นำยภษิูต ไลท้อง ต ำแหน่ง กรรมกำรบรษิัท 
2 นำยพิรฐั เย็นสดุใจ ต ำแหน่ง กรรมกำรบรษิัท 
3 นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ ต ำแหน่ง กรรมกำรบรษิัท 

กำรลงมติ    วำระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6. พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน
ของกรรมกำร จำกผลประกอบกำรของบริษัทในปีที่ผ่ำนมำ กำรปฏิบตัิงำนและควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร โดย
เปรียบเทียบอำ้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกบับรษิัทหรือใกลเ้คียงกบับรษิัท รวมทัง้ผลส ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำร
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ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) แลว้ พบว่ำค่ำตอบแทนกรรมกำรที่บริษัทก ำหนดนั้นอยู่ใน
อตัรำใกลเ้คียงกบัค่ำเฉล่ียโดยรวมของตลำด  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นสมควรเสนอใหน้ ำเสนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรบัปี 2564 โดยคณะกรรมกำรจะไดร้บัค่ำตอบแทนรำยไตรมำสทุกไตรมำส และ
ไดร้บัค่ำตอบแทนเป็นค่ำเบีย้ประชมุต่อครัง้ ภำยในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.00 บำท ซึ่งเป็นวงเงินค่ำตอบแทน
กรรมกำรท่ีเท่ำกบัปี 2563 ดงันี ้ 
1. ค่ำเบีย้ประชมุ 

คณะกรรมกำรบรษิัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บำท) 

ประธำนกรรมกำรบรษิัท 20,000 
กรรมกำรบรษิัท 15,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 20,000 
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 15,000 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บำท) 
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 20,000 
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 15,000 
คณะกรรมกำรสรรหำ/พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บำท) 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ/พิจำรณำค่ำตอบแทน 20,000 
กรรมกำรสรรหำ/พิจำรณำค่ำตอบแทน 15,000 

2. ค่ำตอบแทนรำยไตรมำส 
ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยไตรมำส (บำท) ต่อท่ำนต่อไตรมำส 

ประธำนกรรมกำร 30,000 

กรรมกำร 30,000 

ตำรำงเปรียบเทียบคำ่ตอบแทนกรรมกำร ปี 2564 และปี 2563 

ต าแหน่ง/องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
เบีย้ประชุม (ต่อคร้ัง/บาท) ค่าตอบแทนรายไตรมาส 
ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2563 

ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

ประธำนกรรมกำร 20,000 20,000 30,000 30,000 

กรรมกำร 15,000 15,000 30,000 30,000 
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ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 20,000 20,000 - - 

กรรมกำรตรวจสอบ 15,000 15,000 - - 

ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 20,000 20,000 - - 

กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 15,000 15,000 - - 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

20,000 20,000 - - 

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

15,000 15,000 - - 

ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในครั้งนี ้ คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับ
ผลประโยชนอ์ื่นใดนอกจำกเบีย้ประชมุและค่ำตอบแทนรำยไตรมำสตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดขำ้งตน้ 
กำรลงมติ  วำระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมำประชมุ 

วาระที ่7. พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และขอ้บังคับของ
บริษัท ขอ้ 43 ก ำหนดว่ำ ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี
ของบรษิัททกุปี ในกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได  ้

นอกจำกนี ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนไดก้ ำหนดใหบ้ริษัทจดัใหม้ีกำรหมุนเวียนผูส้อบบัญชี หำก
ผูส้อบบัญชีดงักล่ำวปฏิบัติหนำ้ที่มำแลว้ 7 รอบปีบัญชีไม่ว่ำจะติดต่อกันหรือไม่ โดยกำรหมุนเวียน ไม่จ ำเป็นตอ้ง
เปล่ียนบริษัทผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษัทสำมำรถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรำยอื่น ๆ ในส ำนกังำนตรวจสอบบญัชีนัน้แทน
ผูส้อบบญัชีรำยเดิมได ้อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรำยที่พน้จำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่จำกกำรหมนุเวียน
ผูส้อบบญัชีไดเ้มื่อพน้ระยะเวลำอย่ำงนอ้ยหำ้รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นควรใหเ้ปล่ียนผูส้อบบญัชีจำกรำยเดิมเป็นบริษัท ส ำนกังำน ดร.วิรชั 
แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ำกดั เนื่องจำกเห็นว่ำผูส้อบบญัชีจำกบรษิัท ส ำนกังำน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ำกดั มี
คุณสมบัติครบถว้นเหมำะสม มีมำตรฐำนกำรท ำงำนที่ดี มีประสบกำรณแ์ละควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชี มี
ควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจ มีควำมเป็นอิสระ ไม่มีควำมสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียระหว่ำงผูส้อบบญัชีกับบริษัท 
บริษัทย่อย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่ำว และขอ้เสนอค่ำสอบบัญชีของบริษัท 
ส ำนกังำน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ำกัด เป็นอตัรำที่ลดลงจำกค่ำสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีปีที่ผ่ำนมำ  และ
เห็นควรเสนอใหก้ ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2564 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 1,750,000.00 บำท โดยไม่
รวมค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ  
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ตำรำงเปรียบเทียบคำ่สอบบญัชี  

ค่าสอบบัญช ี
รอบปีบัญชี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 
รอบปีบัญชี 2563 

1. ค่ำสอบบญัชี 1,750,000.00 2,150,000.00 

2. ค่ำบรกิำรอื่น ๆ จ่ำยตำมจรงิ 96,800.00 

ผูส้อบบญัชีตำมรำยชื่อขำ้งตน้ไม่ไดใ้หบ้ริกำรอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บรษิัท
ย่อย/ผูบ้รหิำร/ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบ
และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบรษิัท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  เห็นควรน ำเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิกำร
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2564 จำกบริษัท ส ำนกังำน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส ์จ ำกัด เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษิัท มีรำยชื่อดงันี ้

1. ดร.วิรชั อภิเมธีธ ำรง  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 1378 หรือ 
2. นำยชยักรณ ์อุ่นปิติพงษำ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 3196 หรือ 
3. นำยอภิรกัษ์ อติอนวุรรตน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 5202 หรือ 
4. ดร.ปรีชำ สวน   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 6718 หรือ 
5. นำงสำวกรแกว้ ดำบแกว้  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 8463 

โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรบั
อนุญำตดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหบ้ริษัท ส ำนกังำน ดร.วิรชั แอนด  ์แอสโซซิเอทส ์จ ำกัด จดัหำ
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตอื่นของ บรษิัท ส ำนกังำน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ำกดั ท ำหนำ้ที่แทน โดยผูส้อบบญัชี
ไม่ไดใ้หบ้ริกำรอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่อ
งบกำรเงินของบริษัท ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีที่เสนอชื่อแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทในปีนี ้เป็นกำรปฏิบตัิหนำ้ที่
ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่  1 ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สังกัดส ำนักงำนสอบบัญชีเดียวกัน 
นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรไดอ้นมุตัิค่ำสอบบญัชีและค่ำสอบทำนรำยไตรมำสของบรษิทั จ ำนวน 1,160,000.00 บำท 
ซึ่งไม่รวมค่ำสอบบัญชี  และค่ำสอบทำนรำยไตรมำสของบริษัทย่อยในวงเงิน  590,000.00 บำท รวมเป็นเงิน
ค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ ำปี 2564 จ ำนวน 1,750,000.00 บำท 
กำรลงมติ วำระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8. พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

 จึงเรียนมำเพื่อทรำบ และขอเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมตำมวันเวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพรอ้ม
เพรียงกัน และบริษัทฯจะเปิดใหล้งทะเบียนเขำ้ร่วมประชมุตัง้แต่เวลำ 12.00 น.เป็นตน้ไป ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ำนใดที่
ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกรุณำกรอกขอ้ควำมในหนังสือมอบฉันทะ
ฉบับหนึ่งฉบับใดตำมที่ไดจ้ัดส่งมำพรอ้มนีใ้ห้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่ำนเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่ำนั้น ตำม
ประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เรื่องก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 และติดอำกรแสตมป์ 20 
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บำท โดยจะตอ้งยื่น และ/หรือ แสดงเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้
รว่มประชมุตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยนีด้ว้ย  

บรษิัทไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้รำยย่อยใชสิ้ทธิของตนเสนอวำระกำรประชมุเป็นกำรล่วงหนำ้ เพื่อส่งเสรมิกำรปฏิบตัิ
ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมสำมัญประจ ำปีผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2564 ไดใ้นช่วงระหว่ำงวนัท่ี 7 ธันวำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2564 โดยบรษิัทไดเ้ผยแพรห่ลกัเกณฑ์
บนเว็บไซตข์องบรษิัท และแจง้ข่ำวผ่ำนตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวำระ
กำรประชมุแต่อย่ำงใดขอแสดงควำมนบัถือ 

 

ขอแ สดงควำมนบัถือ 

 

                ( นำย มนตรี โสคติยำนรุกัษ์ ) 

               ประธำนกรรมกำร 

               บรษิัท ทีวี ธันเดอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่1 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 

ของ 
บริษัท ทวีี ธนัเดอร ์จ ากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ :  ประชุมเมื่อวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 ณ ธันเดอร ์สตูดิโอ (ทำวน ์อิน ทำวน)์ เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยำ

ประเสรฐิ แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์   ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำที่ เป็นประธำนที่ประชุม  ประธำนฯได้กล่ำวต้อนรับ 

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ทุกท่ำน  และกล่ำวว่ำดว้ยสถำนกำรณก์ำรระบำดของโรค COVID-19 ไดเ้ริ่มคล่ีคลำยมำ

ระดบัหนึ่งนัน้ บรษิัทฯ จึงไดจ้ดัใหม้ีกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ขึน้ในวนันี ้ณ ธันเดอรส์ตดูิโอ  หลงัจำกที่ไดเ้ล่ือนกำรจดัประชมุสำมญั

ผู้ถือหุ้นเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-19 หลังจำกนั้นได้มอบหมำยให้นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ เป็น

ผูด้  ำเนินกำรก่อนกำรเริ่มประชมุ  

นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ  กล่ำวว่ำเพื่อปฏิบตัิตำมมำตรกำรป้องกนัโรคที่ทำงรำชกำรก ำหนดและควำมปลอดภยัของผู้

ถือหุน้และผูเ้ขำ้รว่มประชมุทกุท่ำน บรษิัทฯ จึงขอชีแ้จงมำตรกำรและแนวทำงปฏิบตัิเพื่อป้องกนักำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรน่ำ หรือ COVID-19 ดงันี ้

1. บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือให้ท่ำนผู้ถือหุ้น พิจำรณำมอบฉันทะกำรเข้ำประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ให้แก่

กรรมกำรอิสระของบริษัทแทน เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดโอกำสเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำดของไวรสั COVID-19  โดยบริษัทไดเ้ปิด

โอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถส่งขอ้ซกัถำมเก่ียวกบัวำระกำรประชมุล่วงหนำ้ เพื่อน ำมำสอบถำมในท่ีประชมุ และบนัทึกในรำยงำนกำร

ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อเผยแพรผ่่ำนทำงเว็บไซดข์องบรษิัทต่อไป 

2. ผูถื้อหุน้ที่มีควำมประสงคจ์ะเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทฯ ขอใหท้่ำนผูถื้อหุน้ปฏิบตัิตำมมำตรกำรและแนวทำง 

กำรด ำเนินกำรจัดประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯอย่ำงเคร่งครดั เพื่อป้องกันและลดควำมเส่ียงของกำรแพร่ระบำดของไวรสั 

COVID-19 

3. บรษิัทฯ ขอควำมรว่มมือผูถื้อหุน้ทกุท่ำน เตรียมหนำ้กำกอนำมยั และสวมใส่ตลอดระยะเวลำที่เขำ้รว่มกำรประชมุ 

4. บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้จดุคดักรองตำมแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรคก่อนเขำ้หอ้งประชมุ   

5. ผูเ้ขำ้ประชมุทกุท่ำนตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบสอบถำมเพื่อคดักรองโรค COVID-19” ที่เจำ้หนำ้ที่  

ณ จดุตรวจคดักรองที่จดัเตรียมไว ้ และตอ้งผ่ำนกำรตรวจวดัอณุหภมูิรำ่งกำยทกุท่ำน  

6. กรณีไม่ผ่ำนกำรคดักรอง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุำตใหเ้ขำ้ในบรเิวณพืน้ท่ีประชมุในทกุกรณี และขอควำมรว่มมือ

ผูเ้ขำ้ประชุมปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ที่ที่จุดคดักรองอย่ำงเคร่งครดั ทั้งนีผู้ถื้อหุน้ที่มำประชุมดว้ยตนเอง สำมำรถมอบ

ฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบรษิัทฯ เขำ้รว่มประชมุแทนได ้
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7. ผูเ้ขำ้ประชมุทกุท่ำนตอ้งลงทะเบียนเขำ้-ออก โดยใชแ้พลตฟอรม์ไทยชนะ หรือบนัทึกลงทะเบียนเขำ้-ออกในแบบฟอรม์

ของบริษัทฯ ที่บริเวณจุดลงทะเบียน และจะตอ้งลงทะเบียนออก ณ  บริเวณทำงออก ทั้งนีเ้พื่อประโยชนใ์นกำรติดตำมตัวผูเ้ขำ้

ประชมุกรณีพบว่ำมีผูต้ิดเชือ้ไวรสั COVID-19 

8. ผูเ้ขำ้ประชุมที่ผ่ำนกำรคดักรองและลงทะเบียนจะไดร้บัสติก๊เกอร ์ขอใหท้่ำนติดสติ๊กเกอร ์และสวมหนำ้กำกอนำมยั

หรือหนำ้กำกผำ้ตลอดเวลำที่อยู่ในบริเวณพืน้ที่กำรประชมุ ทัง้นีบ้ริษัทฯ อนุญำตใหเ้ฉพำะท่ำนผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ผ่ำน

กำรคดักรองและลงทะเบียนแลว้เท่ำนัน้เขำ้สู่หอ้งประชมุ โดยไม่อนญุำตใหผู้ต้ิดตำมเขำ้หอ้งประชมุดว้ย 

9. เพื่อลดควำมแออัดของผู้ถือหุ้นในพื ้นที่ประชุม บริษัทฯ  จัดเว้นระยะห่ำงในจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสำรจุด

ลงทะเบียนอย่ำงนอ้ย 2 เมตร และจดัที่นั่งในหอ้งประชุมโดยเวน้ระยะห่ำงระหว่ำงเกำ้อีอ้ย่ำงนอ้ย 2 เมตร จึงท ำใหม้ีจ ำนวนที่นั่ง

จ ำกัด รองรบัผูถื้อหุน้ไดป้ระมำณ 30 ที่นั่ง โดยบริษัทฯ จะระบุเลขที่นั่งใหผู้ถื้อหุน้ที่ลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ จึงขอควำมร่วมมือผู้

ถือหุน้นั่งตำมหมำยเลขดงักล่ำว เพื่อประโยชนใ์นกำรติดตำมตวัผูเ้ขำ้ประชุมกรณีพบว่ำมีผูต้ิดเชือ้ไวรสั COVID-19 หำกที่นั่งเต็ม

แลว้บรษิัทฯ ขอควำมรว่มมือในกำรมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระเขำ้รว่มประชมุแทน 

10. บรษิัทฯ งดบรกิำรอำหำร ชำ กำแฟ ในบรเิวณงำน โดยจะมีเฉพำะน ำ้ดื่มบรรจุขวดจดัใหใ้นหอ้งประชมุเท่ำนัน้ ทัง้นี ้

เพื่อสขุอนำมยัของผูเ้ขำ้ประชมุทกุท่ำน 

11. เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรแพรร่ะบำด จึงไม่ไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนส ำหรบักำรสอบถำม ผูเ้ขำ้รว่มประชมุที่ประสงค์

จะสอบถำมในท่ีประชมุ ขอใหส่้งค ำถำมใหแ้ก่เจำ้หนำ้ที่บรษิัท เพื่อจดัส่งค ำถำมแก่ประธำนกรรมกำรต่อไป 

12. บริษัทฯ ขอควำมรว่มมือท่ำนผูถื้อหุน้และผูเ้ขำ้ร่วมประชมุทกุท่ำนสวมหนำ้กำกอนำมยัหรือหนำ้กำกผำ้ตลอดเวลำ

กำรประชุมอย่ำงเคร่งครดั งดกำรพูดคุยในที่ประชุม และรกัษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลอย่ำงนอ้ย 1.5 – 2 เมตร ทั้งนีบ้ริษัทฯ ได้

ก ำหนดใหผู้ป้ฏิบตัิงำนทกุท่ำนพึงปฏิบตัิเช่นเดียวกบัท่ำนผูถื้อหุน้ 

13. ระหว่ำงกำรประชมุ หำกพบเห็นผูท้ี่มีอำกำรไอ จำม หรือมีควำมเส่ียง ใหแ้จง้เจำ้หนำ้ที่ ณ จดุคดักรองทนัที 

14. บริษัทฯ ไดท้ ำควำมสะอำดสถำนที่จดักำรประชุมดว้ยแอลกอฮอลลก์่อนเริ่มกำรประชุม และเนน้ย ำ้กำรท ำควำม

สะอำดอปุกรณ ์และบรเิวณที่มีผูส้มัผสัจ ำนวนมำกตลอดกำรประชมุ และหลงัเสรจ็สิน้กำรประชมุ 

15. บริษัทฯ จัดเตรียมจุดลำ้งมือ เจลแอลกอฮอลใ์นบริเวณที่มีกำรใชง้ำนร่วมกันจ ำนวนมำกอย่ำงเพียงพอ เช่นหอ้ง

ประชมุ จดุลงทะเบียน  เป็นตน้ 

ทัง้นีบ้รษิัทฯ ตอ้งขออภยัในควำมไม่สะดวก อนัเนื่องมำจำกมำตรกำรกำรป้องกนัภำยใตส้ถำนกำรณก์ำร 

ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19  มำ ณ ท่ีนี ้

หลังจำกนั้นไดก้ล่ำวแนะน ำกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย  ผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษำบริษัทฯที่เขำ้ร่วม

ประชมุ และรว่มชีแ้จง หรือ ตอบขอ้ซกัถำม ในกำรประชมุ ดงันี ้

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม จ ำนวน 8 ท่ำน ดงันี ้

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนรุกัษ ์  ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำร 

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ 

2. รศ.ดร.กลัยำนี ภำคอตั กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / กรรมกำรอิสระ 
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3. นำยสทุธิธรรม จิรำธิวฒัน ์ กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / 

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ 

4. นำยสมพงษ์ วรรณภิญโญ   กรรมกำรบรษิัท 

5. นำงภทัรภร  วรรณภิญโญ   รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน /  

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

6. นำยภษิูต ไลท้อง กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

 7. นำยพิรฐั เย็นสดุใจ   กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / รองประธำน 

เจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

 8. นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ  กรรมกำรบรษิัท / ผูช้่วยประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  

กรรมการเข้าร่วมประชุมคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม จ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้

1. นำงปิยพร  ไลท้อง   กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / ผูช้ว่ยประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรอำวโุส  
สำยงำนบรหิำรกำรผลิต  

2. นำงสำวนำร ี วิชชนุำกร  กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง / ผูช้ว่ยประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  

สำยงำนบรหิำรกำรเงิน / ผูบ้รหิำรกำรเงิน 

3. นำงสำวณภทัร  วรรณภิญโญ  ผูช้่วยประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร สำยงำนกำรขำยและกำรตลำด 

และไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทรำบว่ำ บริษัทฯไดเ้ชิญคุณสกุัญญำ ภิญโญวิทยะกูล  คุณเดชชยั ธำรสิทธ์ิ  คุณวสนัต ์สีหะวงษ์  ตวัแทน

ผูส้อบบญัชี จำกบรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั  เขำ้รว่มประชมุเพื่อตอบขอ้ซกัถำมจำกผูถื้อหุน้ 

ส ำหรบักำรตรวจสอบกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชมุที่ก ำหนดในวนันี ้บริษัทไดเ้รียนเชิญคุณมนญัญำ ฐิติ

นนัทวรรณ ที่ปรกึษำทำงดำ้นกฎหมำย  จำกบรษิัท ที่ปรกึษำกฎหมำย ซีเอ็มที จ ำกดั ซึ่งมีควำมเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วน

ไดเ้สียใดๆกับบริษัท เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำร

ลงคะแนนเสียง รวมทัง้ดแูลใหก้ำรประชมุผูถื้อหุน้ เป็นไปอย่ำงโปรง่ใสถกูตอ้งเป็นไปตำมกฎและขอ้บงัคบัของบรษิัท 

และแนะน ำ คุณศมจรีย ์แกว้ขอมดี ผู้ตรวจสอบภำยใน จำกบริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกัด และ       คุณศิริพร 

รติรตันำนนท ์เลขำนกุำรบรษิัท  

หลงัจำกนัน้ นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทรำบถึงวำระกำรประชุม และชีแ้จงวิธีกำรลงคะแนน กำรนบั

คะแนนในวนันีด้งันี ้
วาระการประชุม 

วำระท่ี 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562  

วำระท่ี 2 พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
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วำระท่ี 3 พิจำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผูส้อบบัญชี ประจ ำปี 
2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 

วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี  2562  เ ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ำยเงิน 
ปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 

วำระท่ี 5 พิจำรณำอนมุตัิกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
วำระท่ี 6 พิจำรณำอนมุตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 
วำระท่ี 7 พิจำรณำอนมุตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ ำปี  
   2563 
วำระท่ี 8 พิจำรณำอนมุตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท 
วำระท่ี 9 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถำ้มี) 

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน 

นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทรำบว่ำกำรตรวจนบัผลคะแนนเสียงในวนันี ้บรษิัทไดน้ ำระบบบำรโ์คด้มำใช ้

เพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลำขัน้ตอ้นดงักล่ำวใหร้วดเร็วยิ่งขึน้  โดยบริษัทจะแสดง

คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในทกุวำระท่ีมีกำรลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ   

ขัน้ตอนกำรลงคะแนนเสียงมีดงันี ้

1. กำรออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงที่เจำ้หนำ้ที่ไดแ้จกใหต้อนลงทะเบียนเพื่อเขำ้รว่มประชมุ 
2. ผูถื้อหุน้ทกุท่ำนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้  ผูถื้อหุน้ท่ำนใดที่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวำระใดจะไม่มีสิทธิ  
 ออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้ ๆ 
3. ภำยหลงัจำกที่ท่ำนไดร้บัทรำบรำยละเอียดในแต่ละวำระแลว้ ผูถื้อหุน้ท่ำนใดที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวำระใด  

 ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดร้บัจำกเจำ้หนำ้ที่ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหย้กมือ 

ขึน้เพื่อใหเ้จำ้หนำ้ที่จดัเก็บ ทัง้นี ้ส ำหรบัวำระที่ 5 กำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ตอ้งออกตำมวำระ บริษัทจะ

เก็บบัตรลงคะแนนตำมรำยชื่อกรรมกำรที่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นรำยบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทัง้เห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนก่อน 

แลว้จึงจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยหลังจบกำรประชุมแลว้ โดยวำงบัตรลงคะแนนไวท้ี่โต๊ะหรือส่งใหแ้ก่

เจำ้หนำ้ที่ของบรษิัทเมื่อจบกำรประชมุในวนันี ้

4. วำระท่ี 2 เป็นวำระแจง้เพื่อทรำบจึงไม่ตอ้งมีกำรออกเสียงลงคะแนน 

5. วำระ 1 3 4 5 และ 7 ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนน 

 เสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง /  ส่วนวำระท่ี 6 ตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียง 

 ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุ / วำระท่ี 8 ตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมำ 

 ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6. บรษิัทจะน ำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่ำวนัน้หกัออกจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดที่ 
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 เขำ้รว่มประชมุ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ยในวำระนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่มีผูใ้ดแสดง 

 ควำมเห็นคดัคำ้น หรือแสดงควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงอื่น ใหถื้อว่ำที่ประชมุเห็นชอบ หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท ์

7. ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขำ้รว่มประชมุแทนและไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บรษิัท 

 ไดบ้นัทึกคะแนนเสียงดงักล่ำวตำมที่ผูถื้อหุน้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ 

8. กรณีดงัต่อไปนี ้จะถือว่ำเป็นบตัรเสีย 

                 (1) บตัรลงคะแนนท่ีมีกำรท ำเครื่องหมำยมำกกว่ำ 1 ช่อง 

                 (2) บตัรลงคะแนนท่ีมีกำรขีดฆ่ำและไม่มีลำยมือชื่อก ำกบั 

                 (3) บตัรลงคะแนนท่ีไม่ไดม้ีกำรลงลำยมือชื่อก ำกบั 

            หำกผูถื้อหุน้ตอ้งกำรแกไ้ขกำรออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่ำของเดิมและลงลำยมือชื่อก ำกบัทกุครัง้                       
            บรษิัทจะไม่นบับตัรเสียเป็นฐำนเสียงในกำรค ำนวณคะแนนเสียง ยกเวน้วำระท่ี 6 ที่จะนบับตัรเสียเป็นฐำนเสียง 

ในกำรค ำนวณคะแนนเสียง          
9. เพื่อมิใหเ้ป็นกำรเสียเวลำระหว่ำงที่รอกำรนบัคะแนนเสียง จะใหพ้ิจำรณำวำระถดัไป 
10.  กำรประชมุจะพิจำรณำเรื่องตำมล ำดบัระเบียบวำระในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน ำเสนอขอ้มลูในแต่ละวำระ 

และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมก่อน แลว้จึงจะใหม้ีกำรลงมติส ำหรบัวำระนัน้ ๆ กรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ
ตอ้งกำรซกัถำมหรือแสดงควำมเห็น กรุณำยกมือขึน้และขอใหท้่ำนแจง้ชื่อและนำมสกุล และในกรณีที่ท่ำนเป็นผูร้บั
มอบฉนัทะ กรุณำแจง้ชื่อผูถื้อหุน้ท่ีท่ำนรบัมอบฉนัทะมำใหท้ี่ประชมุทรำบดว้ยทกุครัง้ 

หลงัจำกนัน้นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ซกัถำมวิธีกำรลงคะแนน 

เมื่อไม่มีท่ำนใดซกัถำม 

ก่อนเริ่มกำรประชุม นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดแ้ถลงว่ำมีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองทัง้สิน้ 23 รำย นบัจ ำนวน

หุน้ได ้487,724,609 หุน้ และผูร้บัมอบฉันทะมำประชุมจ ำนวน 22 รำย นับจ ำนวนหุน้ได ้37,360,800 หุน้ รวมผูเ้ขำ้ร่วมประชุม

ทั้งหมด 45 รำย นับจ ำนวนหุ้นรวมกันได้ 525,085,409 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.6332 ของหุ้นที่ออกและช ำระแล้ว จ ำนวน 

800,030,075 หุน้ ซึ่งถือว่ำครบองคป์ระชมุตำมขอ้บงัคบับรษิัทแลว้ และเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรกัษ์ ประธำนกรรมกำร/

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหนำ้ที่ประธำนในที่ประชมุ กล่ำวเปิดกำรประชมุ 

เปิดการประชุม 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรกัษ์   ประธำนที่ประชุม กล่ำวขอบคุณ และเปิดกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 เพื่อ

พิจำรณำเรื่องต่ำงๆตำมระเบียบวำระที่ก ำหนด ตำมที่แจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบแลว้ และตำมที่ปรำกฏในหนังสือเชิญประชุม  โดย

มอบหมำยให้ นำยพิรัฐ เย็นสุดใจ เป็นผู้ด  ำเนินกำรประชุมในแต่ละวำระ  และมอบหมำยให้นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ เป็น

เลขำนกุำรในที่ประชมุ 

วาระที ่1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

นำยพิรฐั เย็นสดุใจ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เมื่อวนัที่ 

24 เมษำยน 2562 ตำมรำยละเอียดส ำเนำบนัทึกรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เมื่อวนัท่ี 24 เมษำยน 2562 ที่ได้
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จัดส่งล่วงหน้ำไปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำน และไดจ้ัดส่งให้ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน

ระยะเวลำที่ก ำหนดแลว้  ทัง้นีค้ณะกรรมกำรเห็นว่ำรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำวไดม้ีกำรบนัทึกไวอ้ยำ่งถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ และ

บริษัทไดน้ ำขึน้บนเว็บไซดข์องบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และนักลงทุนทั่วไปแลว้ ปรำกฏว่ำไม่มีผูใ้ดคัดคำ้นหรือขอแกไ้ข จึง

เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำว 

จำกนั้นไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้น และผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น เมื่อไม่มีท่ำนใด

ซกัถำม จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำลงมติ  

นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขำนุกำรที่ประชุม ไดแ้ถลงว่ำในวำระนีม้ีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 2 รำย จ ำนวน 

120,000 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขำ้รว่มประชมุทัง้สิน้ 47 รำย รวมจ ำนวนหุน้ 525,205,409 หุน้ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ซึ่งประชุม

เมื่อวนัท่ี 24 เมษำยน 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

    เห็นดว้ย              525,205,409   เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง    

บตัรเสีย                   0  เสียง    

วาระที ่2    พิจารณารับทราบผลการด าเนินการของบริษทัในรอบปีทีผ่่านมา 

นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 โดย

รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2562  ซึ่งสรุปไดด้งันี ้

ในปี 2562 บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วมจ ำนวน 756.45 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 3.19 ลำ้นบำท คิดเป็น 0.42% 

เกิดจำกกำรกำรรบัรูก้ำรดว้ยค่ำของค่ำควำมนิยม 6.80 ลำ้นบำท และกำรเปล่ียนแปลงในเงินลงทุนจำกกำรยกเลิกกำรลงทุนใน

บรษิัทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้ภำยในปี 2562 

หนีสิ้นรวมของปี 2562 จ ำนวน 143.93 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 58.45 ลำ้นบำท คิดเป็น 68.38% สำเหตุ

หลกัมำจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้ที่เพิ่มขึน้ 14.71 ลำ้นบำท และรำยไดร้บัล่วงหนำ้เพิ่มขึน้ 41.39 ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกงำนรบัจำ้งผลิต  

ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2562 มีจ ำนวน 612.53 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 61.63 ลำ้นบำท คิดเป็น 9.14% 

สำเหตมุำจำกกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 จ ำนวน 64.00 ลำ้นบำท  

      ในส่วนของรำยไดร้อบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บรษิัทมีรำยไดร้วม 394.78 ลำ้นบำท ลดลง 24.51% เมื่อ

เทียบกับปี 2561 โดยรำยไดท้ี่ลดลงสำเหตุหลักๆ มำจำกสภำะเศรษฐกิจที่กดดันอุตสำหกรรมโฆษณำท ำให้กำรเติบโตลดลง

ค่อนขำ้งมำก ท ำใหร้ำยไดใ้นสดัส่วนของธุรกิจโฆษณำลดลงประมำณ 17% หรือประมำณ 34 ลำ้นบำท และอีกสำเหตมุำจำกกำร

ลดลงของรำยไดค้่ำบริกำรหรือกำรรบัจำ้งผลิตที่ทำงบริษัทรบัจำ้งผลิตละคร ซีรียส ์ใหก้ับสถำนีทีวีดิจิตอลต่ำง ๆ ลดลงจ ำนวน 

95.99 ลำ้นบำท หรือลดลง 30.32% สำเหตหุลกัมำจำกไม่มีกำรรบัรูร้ำยไดข้องกำรผลิตละครภำยในปี และไม่ไดม้ีกำรผลิตรำยกำร
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ที่เป็น Big Format  หรือรำยกำรที่เป็นซีรียสใ์หญ่ ๆ เช่นรำยกำร Dance Dance Dance เหมือนในปี 2561 จึงท ำใหก้ ำไรขั้นตน้

ลดลง 110 ลำ้นบำท ซึ่งลดลงประมำณ 26% เมื่อเทียบกับปี 2561 ท ำให้ในปี 2562 บริษัทมีก ำไรสุทธิอยู่ที่ 4 ลำ้นบำท ลดลง

ประมำณ 88% เมื่อเทียบกบัปี 2561 

 หลังจำกนั้น นำยพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้อธิบำยถึงผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-19 ซึ่งมี
ผลกระทบกับรำยไดแ้ละบุคคลำกรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีมำตรกำรหลกั ๆ ดงันี ้1) มำตรกำร Work From Home ใหพ้นกังำน
ส่วนใหญ่สำมำรถท ำงำนที่บำ้นได ้2) มำตรกำรดูแลป้องกันสขุภำพใหก้ับพนกังำนดว้ยกำรท ำประกนั COVID-19 ใหก้ับพนกังำน
ของบริษัททุกคน 3) มำตรกำรเรื่องกำรรกัษำควำมสะอำดปลอดภยัตำมที่กรมควบคุมโรคก ำหนด โดยกำรท ำควำมสะอำดและฉีด
น ำ้ยำฆ่ำเชือ้โรคทัง้ในส่วนของออฟฟิศที่ท  ำงำน และสตดูิโอท่ีใชถ้่ำยท ำรำยกำรทกุครัง้ 4) กำรปฏิบตัิตำมค ำสั่ง กฎ ระเบียบ ที่ทำง
หน่วยงำนรำชกำรก ำหนด 5) กำรวำงแผนเรื่อง Cash Flows มีกำรวำงแผนและติดตำมอย่ำงเขม้งวด เพื่อใหก้ำรด ำเนินธรุกิจเป็นไป
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมี Cash Flows อย่ำงเพียงพอในกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิัทไปจนถึงปีนีแ้ละปีหนำ้ 6) มำตรกำรลดตน้ทุน
และค่ำใชจ้่ำย บริษัทไดม้ีกำรเจรจำกับทำงสถำนีได ้โดยขอใหส้ถำนีพิจำรณำอนุญำตใหบ้ำงรำยกำรน ำเทปมำรีรนัไดใ้นช่วงที่ไม่
สำมำรถถ่ำยท ำรำยกำรได ้ซึ่งในส่วนนีจ้ะช่วยท ำใหต้น้ทนุลดลง  นอกจำกนีบ้รษิัทยงัไดม้ีกำรลดค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรลงอีกดว้ย 

ในส่วนผลกระทบของบรษิัทฯ จำกสถำนกำณ ์COVID-19 นัน้ จะเห็นไดว้่ำในเดือน มีนำคม - พฤษภำคม รำยไดจ้ำก
สดัส่วนโฆษณำลดลง 25-30% ในช่วงสำมเดือนที่ผ่ำนมำเนื่องจำกลกูคำ้ขอยกเลิกกำรลงโฆษณำ บริษัทฯ ก็ไดม้ีกำรเจรจำขอให้
ลกูคำ้เล่ือนกำรใชเ้งินออกไปก่อน ซึ่งในส่วนนีก้็จะช่วยทำงดำ้นรำยไดข้องบรษิัทฯ 

นอกจำกนีน้ำยพิรฐั เย็นสดุใจ ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบถึงรำยกำรในปัจจบุนัที่บริษัทผลิตเพื่อขำยโฆษณำ โดยหลกั ๆ 
มีทัง้หมด 4 รำยกำรท่ีออกอำกำศทำงสถำนีช่อง 3 ไดแ้ก่ รำยกำรมำสเตอรค์ีย ์ละครหลวงตำมหำชน รำยกำรเทคมีเอำ้ทไ์ทยแลนด ์
และรำยกำร Who is NO.1 ซึ่งทัง้ 4 รำยกำรนีจ้ดัอยู่ในหมวดของรำยไดค้่ำโฆษณำ   และรำยกำรท่ีรบัจำ้งผลิตในปี 2563 นี ้บรษิัท
ฯ มีรำยกำรท่ีรบัจำ้งผลิตที่เพิ่มมำกขึน้จำกปีก่อนประมำณ 2-3 รำยกำรท่ีก ำลงัด ำเนินกำรอยู่ ซึ่งในปีนีบ้รษิัทฯ ค่อนขำ้งโฟกสัไปใน
งำนรบัจำ้งผลิตเก่ียวกับละคร ไม่ว่ำจะเป็นกำรผลิตละครใหส้ถำนีต่ำง ๆ เหมือนเดิมแลว้ ยงัมีกำรผลิตดรำม่ำซีรียใ์หก้บัช่อง OTT 
คือกำรชมรำยกำรโทรทัศนผ่์ำนช่องทำงอินเตอรเ์น็ต ส่วนงำนรบัจำ้งผลิตที่ก ำลังออกอำกำศอยู่ในช่อง  TRUE 4U ไดแ้ก่รำยกำร 
Show Me The Money เป็นรำยกำรประกวดรอ้งเพลง และอีกรำยกำรท่ีรบัจำ้งผลิตเป็นช่องทำง OTT คือช่อง AIS Play มีทัง้หมด 3 
รำยกำร ไดแ้ก่ รำยกำรเทคกำยเอำ้ท ์ ซีรียสเ์สน่หำสตอรี่ และรำยกำรเทคมีเอำ้ทเ์รียลรติี ้ 

หลังจำกนั้น นำยพิรฐั เย็นสุดใจ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ซกัถำมหรือ แสดงควำม

คิดเห็น  

มีผูถื้อหุน้ซกัถำม ดงันี ้

1. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถำมถึงแนวโนม้งำนรบัจำ้งผลิตโดยเฉพำะในช่วง Lock Down และ New 
Normal ซึ่งเป็นรำยไดห้ลกัของบรษิัทฯ และบรษิัทฯ ไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรรีรนับำ้งหรือไม่   

นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำ ในช่วง Lock Down ทำงบรษิัทฯ ไม่สำมำรถถ่ำยท ำรำยกำรอะไรไดเ้ลย บรษิัทฯ จึง 

น ำ Content เก่ำกลบัมำรีรนัทำงสถำนชี่อง 3 ซึ่งประโยชนท์ี่ไดค้ือท ำใหไ้ม่เกิดตน้ทนุในกำรถ่ำยท ำรำยกำร 

2. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถำมถึง สำเหตุที่ Gross Profit Margin ลดลง และมีแนวทำงแกไ้ขอย่ำงไร
บำ้ง 

นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำ สำเหตหุลกัที่ Gross Profit Margin ปีที่แลว้ลดลง จะลดลงจำกโฆษณำเป็นหลกั   
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GPที่หำยไปเฉพำะสัดส่วนของโฆษณำหำยไปประมำณเกือบ 58 %  สำเหตุที่ลดลงไปค่อนขำ้งเยอะเนื่องจำกบริษัทไม่ไดผ้ลิต

รำยกำรใหม่ที่อยู่ในส่วนของรำยไดโ้ฆษณำ ลกูคำ้มีกำรเปล่ียนกำรใชเ้งินบำงส่วนจำกทีวีไปสู่ออนไลน์  ซึ่งทำงบริษัทก็ตระหนกัถึง

ประเด็นในส่วนนี ้จึงไดด้  ำเนินกำรหลำยๆ อย่ำงเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรเพื่อลงทำงช่อง Youtube , Line TV และ AIS Play เพื่อเป็น

กำรชดเชยรำยไดท้ี่ขำดหำยไปจำกทีวีเขำ้มำสู่ออนไลน์  แนวทำงกำรแกไ้ขส ำหรบั Gross Profit Margin ที่ลดลงในสัดส่วนของ

รำยได้ค่ำโฆษณำ ในปี 2563 นี ้ ส่ิงที่บริษัทก ำลังด ำเนินกำรอยู่  คือดูแลในเรื่องของค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  ไม่ว่ำจะเป็นกำร 

Reorganization ในระดบัหนึ่ง กำรเจรจำกบัทำงสถำนีในเรื่องของค่ำเช่ำเวลำ  ซึ่งในส่วนนีไ้ดเ้จรจำกบัทำงสถำนีไปบำงส่วนแลว้ ก็

ไดร้บัผลตอบรบัท่ีดีจำกทำงสถำนี คำดว่ำในครึง่ปีหลงันีน้่ำจะเห็นตวัเลขของ Gross Profit Margin ของรำยไดค้่ำโฆษณำที่ดีขึน้ 

3. นำยอน ุว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ ซกัถำมว่ำ  กำรขยำยไปออนไลน ์Youtube LineTV เป็นอย่ำงไรบำ้ง 
นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำในปี 2019 เปรียบเทียบกบัปี 2018 รำยไดข้องออนไลนเ์พิ่มขึน้ ในปี 2018 รำยได ้

ของออนไลนป์ระมำณ 15 ลำ้นบำท ส่วนในปี 2019 มีรำยไดป้ระมำณ 21 ลำ้นบำท ท ำใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ของออนไลนท์ี่เติบโตขึน้
ค่อนขำ้งเยอะ และ Gross Profit Margin ของทำงออนไลนค์่อนขำ้งสงู  เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรน ำรำยกำรที่ผลิตบนทีวีมำรีรนับน 
Youtube หรือ Facebook ซึ่งในส่วนนีจ้ะเป็น Margin ที่ค่อนขำ้งสงู และอีกส่วนหน่ึงคือบรษิัทฯ มีกำรท ำช่อง Youtube มำกขึน้โดย
กำร collaborate กับดำรำ ซึ่งในส่วนนีก้็เป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรหำรำยได ้คือ ลกูคำ้บำงรำยที่ไม่ค่อยมีงบประมำณมำกนกัใน
กำรลงโฆษณำทำงช่อง 3 ช่อง 7 หรือทีวีช่องต่ำงๆ ลกูคำ้ก็จะสำมำรถเลือกลงโฆษณำบน Platform นีไ้ดซ้ึ่งไม่ไดม้ีตน้ทุนที่สงูมำก
ส ำหรบัลกูคำ้  

4. นำยอน ุว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ ซกัถำมว่ำ กำรขำยโฆษณำและกำรเก็บหนีจ้ำกลกูคำ้เป็นอย่ำงไรโดยเฉพำะลกูคำ้ 
รำยใหญ่ 
  นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำ  ในธุรกิจโฆษณำบรษิัทติดต่อกบัลกูคำ้ที่เป็นเอเยนซี่ซึ่งเป็นบริษัทขำ้มชำติจึงไม่มี

ปัญหำในกำรเก็บเงินจำกลกูหนีส่้วนนี ้ส่วนลกูหนีท้ี่เป็นสินคำ้ SME หรือสินคำ้รำยใหม่ ทำงบริษัทฯ มีนโยบำยกำรขอเก็บเงินก่อน

จึงจะด ำเนินกำรถ่ำยท ำ ดงันัน้จึงไม่ค่อยมีปัญหำเรื่องไม่จ่ำยหนีข้องลกูคำ้ SME 

5. นำยอน ุว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ ซกัถำมว่ำ กำรเขำ้มำของลกูคำ้ PPTV จะท ำใหร้ำยไดด้ีขึน้อย่ำงไร 
นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำ ลกูคำ้ PPTV จะเขำ้มำปี 2563 นี ้ซึ่งบรษิัทฯ มีกำรรบัจำ้งผลิตละครใหก้บัสถำน ี 

PPTV คือ ละครวุ่นรกันกัข่ำว ซึ่งมีกำรรบัรูร้ำยไดม้ำบำงส่วนในไตรมำสที่ 2 และไตรมำสที่ 3 อีกประมำณ 20% โดยรำยไดจ้ำกทำง

ละครถือว่ำไดค้่อนขำ้งมำก ส่วนก ำไรท่ีท ำไดอ้ยู่ประมำณ 10-15% ถือว่ำเป็นก ำไรขัน้ตน้เฉล่ียส ำหรบักำรผลิตละครทั่วไป   

6. นำยอน ุว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ ซกัถำมว่ำ พนัธมิตรต่ำงประเทศ หรือกำรท ำรำยกำรลง Netflix มีควำมเป็นไปได ้
อย่ำงไร 

นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำ ในส่วนของพนัธมิตรต่ำงประเทศไดม้ีกำรน ำเสนอไปแลว้ว่ำ ในปีนีบ้ริษัทฯไดม้ีกำร

ผลิตใหก้ับพนัธมิตรต่ำงประเทศที่มีรูปแบบคลำ้ยๆ กับ Netflix คือ WeTV ซึ่งเป็นของประเทศจีน ส่วนในเง่ของกำรท ำรำยกำรลง 

Netflix ก็ไดม้กีำรพดูคยุเจรจำกนัอยู่เรื่อยๆ แต่ปีนีท้ี่จะเห็นอย่ำงแน่นอนคือกำรขำยลิขสิทธ์ิรำยกำรท่ีเคยผลิตใหก้บั Line TV แลว้ ก็

ขำยลิขสิทธ์ิเพ่ิมใหก้บั Netflix ไปแลว้ โดยจะออกอำกำศภำยในปีนี ้

7. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถำมเก่ียวกับบริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอรเ์ทนเมนต ์จ ำกัด และแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรต่อไป 
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นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่ำ บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอรเ์ทนเมนต์ จ ำกัด ได้เลิกบริษัทไปแล้ว  และมี

วัตถุประสงคห์ลักในกำรด ำเนินกิจกำรคือบริหำรศิลปิน ดำรำที่อยู่ในสังกัด เมื่อเลิกบริษัทจึงโอนดำรำศิลปินที่อยู่ในสงักัดมำยงั 

TVT ที่เป็นบรษิัทแม่ เพื่อปรบัโครงสรำ้งให ้Asset ทัง้หมดกลบัมำที่ TVT ซึ่งตอนนี ้TVT เองก็ยงัมีศิลปินท่ีเซ็นสญัญำอยู่กบั TVT คง

เดิมเพียงแต่โอนสญัญำมำ TVT หลกัๆ จะเป็นเหตผุลกำรบรหิำรเรื่องตน้ทนุ 

8. ผูถื้อหุน้ (ไม่ทรำบชื่อ) ซกัถำมว่ำ บรษิัทมีแผนที่จะขำยทรพัยสิ์นบำ้งหรือไม่  
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ กำรขำยทรพัยสิ์นยังไม่อยู่ในแผนของบริษัทฯ  แต่ถำ้เป็นเรื่องเงินลงทุนที่บริษัทฯ 

ลงทนุในบรษิัทอื่น ๆ ที่ อยู่ระหว่ำงพิจำรณำ 

9. นำงบษุกร งำมพสธุำดล ผูถื้อหุน้ ไดข้อใหบ้รษิัทฯ สรุปภำพรวมธุรกิจภำยในประเทศ ภำพรวมธุรกจิของ TVT 
และโอกำสทำงธุรกิจ 

นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำ ในส่วนของปี 2563 นี ้ตำมที่คำดกำรณไ์วว้่ำในปีนีบ้รษิัทฯ จะโตจำกปีที่แลว้ 10-15 

% แต่เนื่องจำกสถำนกำรณโ์ควิด-19 ท ำใหร้ำยไดข้องกำรโฆษณำสะดดุประมำณ 3 เดือน  แต่ขอ้ดีในเรื่องของกำรรบัจำ้งผลิตหรือ

กำรท ำ Online ก็ยงัคงเติบโตขึน้กว่ำเดมิเทียบจำกปีที่แลว้ ส่วนเรื่องของกำรลงทนุอะไรใหม่ ๆ ของทำงบรษิัทฯ ในปีนี ้บรษิัทฯ ยงัไม่

คิดไปลงทนุกบัธุรกิจอะไร  บรษิัทฯ จะพยำยำมด ำเนินธรุกิจหลกัของบรษิัทฯ ใหด้ีที่สดุไปก่อน โดยจะพยำยำมผลิตรำยกำรโทรทศัน ์ 

รบัจำ้งผลิตรำยกำรใหก้บัช่องต่ำง ๆ   หรือผลิตรำยกำรเพื่อขำยโฆษณำเอง เนื่องจำกบริษัทฯ เล็งเห็นว่ำช่วงสถำนกำรณ ์COVID-

19  ช่วงสองสำมเดือนที่ผ่ำนมำ  คือเดือนมีนำคม ถึง พฤษภำคมปี 2563 นีร้ำยไดจ้ำกทำงโฆษณำลดลงมำก ลกูคำ้บำงรำยหรือ

ลกูคำ้รำยใหญ่ๆ ที่เป็น Multi National Company บำงรำยหยดุกำรใชเ้งิน บำงรำยยกเลิกกำร Spending ออกไปเลย ในปีนีบ้รษิัท

ฯ จึงพยำยำมหำลกูคำ้ SME เพิ่มมำกขึน้ 

10. นำงบษุกร งำมพสธุำดล ผูถื้อหุน้ สอบถำมถึง สำเหตทุี่ท  ำใหร้ำยไดข้องบรษิัทฯ ลดลงจำกปี 2018 มำปี 2019  
จำก 523 ลำ้นบำท ลดลงเหลือ 384 ลำ้นบำท ลดลงประมำณ 25 % มีอะไรบำ้ง สำเหตุที่ท  ำให ้Net profit  ของบริษัทฯ ลดลง ใน
แต่ละปีบรษิัทฯ มีแผนงำนท่ีจะท ำใหร้ำยไดแ้ละผลก ำไรกลบัมำดงัเดิมหรือไม่ 

นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำ ตอนนีผู้บ้ริหำรและบริษัทฯ ก ำลงัด ำเนินกำรหรือแกไ้ขคือเรื่องของ Operation จะ

ท ำอย่ำงไรใหก้ำรผลิตรำยกำรของบริษัทมีประสิทธิภำพมำกที่สดุ กำรพิจำรณำเก่ียวกับเรื่องของจ ำนวนคน  และ SG&A ต่ำง ๆ  

เรื่องของส่วนคืนท่ีตอ้งใหก้บัลกูคำ้ มีกำรต่อรองกบัลกูคำ้  ต่อรองกบัทำง Supplier มำกขึน้เพื่อพยำยำมลดตน้ทนุ ส่วนในเรื่องของ

คนนัน้ปีที่แลว้ทำงบริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำร Reorganization ไปแลว้ 1 ครัง้ ซึ่งก็ช่วยใหผ้ลประกอบกำรและ SG&A ดีขึน้  นอกจำกดู

ในเรื่อง SG&A แลว้ ทำงบริษัทก็ยังดูว่ำจะท ำอย่ำงไรใหเ้พิ่มรำยไดใ้หม้ำกขึน้กลับมำเหมือนเดิม จำกสถำนกำรณโ์ดยรวมของ

อุตสำหกรรมโฆษณำในปี 2560 ถึง 2562 จะเห็นไดว้่ำมีกำรลดลงค่อนขำ้งเยอะในส่วนของโฆษณำทำงโทรทศัน ์ บริษัทฯ มีแผน

ดแูลเรื่องค่ำใชจ้่ำยเป็นหลกั และพยำยำมหำลกูคำ้ใหม่ๆ เพื่อน ำมำปิด Gap ส่วนในเรื่องของ Net Profit ที่ตกลงค่อนขำ้งเยอะจำก

ปี 2561 ประมำณ 30 กว่ำลำ้น  ในขณะที่ปี 2562 เหลืออยู่ประมำณ 4-5 ลำ้นบำทนัน้ สำเหตุหลกั ๆ เกิดจำกรำยไดค้่ำโฆษณำที่

หำยไปค่อนขำ้งเยอะซึ่งมีผลกระทบกบั Gross Profit Margin อยู่ประมำณ 20-30%  ดงันัน้ ในปีที่ผ่ำนมำบรษิัทฯ จึงพยำยำมดแูล

เรื่องตน้ทุนกำรผลิต และพยำยำมหำลกูคำ้ใหม่ ๆ เขำ้มำเพื่อมำเติมเต็มสิ่งที่ขำดหำยไปจำกลกูคำ้รำยใหญ่ๆ  ส่วนเรื่องรำยไดจ้ำก

กำรรบัจำ้งผลิตนัน้ในปีนีม้ีสญัญำณที่ดี คือ ณ ปัจจุบนับริษัทฯ มีงำนรบัจำ้งผลิตไม่ว่ำจะเป็นจำกทีวีดิจิตอลหรือช่องทำง OTT มี
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ปริมำณเพิ่มมำกขึน้จำกปีที่แลว้ ซึ่งปีที่แลว้มีประมำณ 8-9 รำยกำร ปีนีเ้ฉพำะครึ่งปีแรกมีถึง 11 รำยกำร โดยครึ่งปีหลังบริษัท

พยำยำมจะปิด Gap ในส่วนนี ้

ผูถื้อหุน้ (ไม่ทรำบชื่อ) สอบถำมเก่ียวกบั Inventory ของบรษิัทตำมงบกำรเงินท่ีระบวุ่ำปีนีเ้พิ่มขึน้เป็น Inventory 

อะไร  

นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำ ในส่วนนีเ้ป็นจ ำนวนละครจำกกำรรบัจำ้งผลิต  

11. นำงบษุกร งำมพสธุำดล ผูถื้อหุน้ ซกัถำมว่ำ บรษิัทฯไม่มีกำรเติบโตใน 5 ปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทฯ มีแผนงำนท่ีจะท ำ 
อะไรหรือขยำยงำนเพื่อใหเ้ห็นกำรเติบโตของบริษัทฯ หรือไม่  บริษัทฯ ไม่มีกำรลงทุนใหม่ๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ สำเหตุที่ท  ำให้
บรษิัทฯ ไม่มีกำรลงทนุอะไรใหม่ ๆ เพรำะอะไร  บรษิัทฯ ไดม้ีกำรท ำ Stress Test บำ้งหรือไม่ 

นำยพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่ำ ค ำถำมเหล่ำนีไ้ดต้อบไปบำ้งแลว้ ในส่วนของกำรท ำ Stress Test นั้น บริษัทฯ 

สำมำรถด ำเนินธุรกิจไดจ้นถึงปีหนำ้เลย ส่วนในแงข่องกำรลงทนุในระยะ 1-2 ปีที่ผ่ำนมำบรษิัทฯ มีกำรลงทนุในบำงธุรกิจ แต่ภำยใน

ปีนีถ้ึงปีหนำ้บรษิัทฯ พยำยำมจะ Reserve cash flow ใหอ้ยู่กบับรษิัทมำกที่สดุ ดงันัน้จึงยงัไม่มีแผนกำรลงทนุอะไรใหญ่ ๆ  ในช่วงนี ้

และในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำบริษัทฯ มีทั้งปีที่ดีและไม่ดี หลักๆ core competency ของธุรกิจในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำมีกำรเปล่ียนแปลง

จำกเมื่อก่อนบรษิัทฯ มีรำยไดจ้ำกรำยไดโ้ฆษณำเป็นสดัส่วนอยู่ประมำณ 70-80 % ของรำยไดร้วมทัง้หมด แต่ในปี 2562 สดัส่วน

ของรำยไดด้งักล่ำวถกูเปล่ียนไปท่ีออนไลน ์10 %  ทีวีประมำณ 30-40 % ส่วนท่ีเหลือคือ กำรรบัจำ้งผลิต ซึ่งในปี 2563 นีจ้ะเห็นว่ำ

กำรรบัจำ้งผลิตเพิ่มมำกขึน้ สำเหตจุำกมี Platform ใหม่ๆ เขำ้มำ และมีลกูคำ้เขำ้มำใหม่ในปีนีไ้ดแ้ก่ช่อง 8 ซึ่งใหบ้รษิัทผลิตละคร 

12. นำงบษุกร งำมพสธุำดล ผูถื้อหุน้ ซกัถำมวำ่ บรษิัทฯ มีแผนจะขยำยงำนหรือไม ่
นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำ บรษิัทฯ พยำยำมจะขยำยงำนในส่วนของกำรรบัจำ้งผลิตรำยกำรโทรทศัน ์ส่วนใน 

แง่ของรำยไดก้ำรขำยโฆษณำ บรษิัทฯ พยำยำมที่จะไม่ท ำอะไรท่ีเกนิตวั บรษิัทฯ ตอ้งกำรผลิตรำยกำรท่ีขำยโฆษณำเพิ่มมำกขึน้ แต่

เนื่องจำกผูซ้ือ้หำยไปจำกตลำดค่อนขำ้งเยอะ เพรำะฉะนัน้หำกบรษิัทฯ ผลิตรำยกำรเพิ่มมำกไป ก็อำจท ำใหข้ำดทุน ดงันัน้ในส่วน

ของรำยไดโ้ฆษณำบริษัทฯ จึงพยำยำมท ำ 4 รำยกำรที่มีอยู่และสำมำรถควบคมุตน้ทุนไดใ้หด้ีที่สดุก่อน ส่วนในปีหนำ้ถำ้ตลำดเริ่ม

ฟ้ืนตวัขึน้ บรษิัทฯ ก็จะผลิตรำยกำรท่ีหำรำยไดจ้ำกกำรขำยโฆษณำเพิ่มมำกขึน้ 

13. นำงบษุกร งำมพสธุำดล ผูถื้อหุน้ ซกัถำมว่ำ บรษิัทมีนโยบำยเปล่ียนแปลงธุรกิจเพื่อรองรบั New Normal หรือ 
กำรถกู Disrupt ในอตุสำหกรรมหรือไม่ 

นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่ำ เรื่องกำรถกู Disrupt ในอตุสำหกรรม ธุรกิจมีเดียนัน้ไดถ้กู Disruption มำไม่ 

ต ่ำกว่ำ 5 ปีแลว้ ซึ่งขอ้ดีคือบรษิัทฯ เป็นผูผ้ลิตคอนเทน้ต ์ซึ่งคอนเทน้ตจ์ะอยู่ในทกุรูปแบบ เพียงแต่เมื่อก่อนเป็นกำรท ำคอนเทน้ตใ์น

รูปลกัษณะเดียวเพื่ออยู่บนแพลทฟอรม์ใดแพลทฟอรม์หนึ่ง ซึ่งแพลทฟอรม์หลกันัน้คือทีวี แต่ปัจจุบนัที่ถูก Disrupt นัน้คือรูปแบบ

ของมีเดี่ยที่แตกตวัออกไป  ซึ่ง 5 ปีที่ผ่ำนทำงบรษิัทก็ไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงกำรท ำคอนเทน้ตใ์นหลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งไม่ไดค้  ำนึงถึง

แพลตฟอรม์เป็นหลกั แต่ค ำนึงถึงคอนเทน้ตว์่ำก ำลงัท ำอยู่บนแพลทฟอรม์ใดและผูช้มเป็นใคร จะเห็นไดว้่ำบริษัทฯ ท ำคอนเทน้ตท์ี่

อยู่ในรูปแบบลักษณะที่เป็นทีวีเหมือนเดิมซึ่งเป็น Core Business ของบริษัท และท ำคอนเท้นตท์ี่อยู่ในรูปแบบลักษณะที่เป็น

ออนไลน์ดว้ย เช่น Youtube ซึ่งเป็นคนละประเภทกับทีวี ท ำให้บริษัทสำมำรถหำรำยไดจ้ำกส่วนนี ้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นมีเดี่ยใน

รูปลกัษณะที่เป็น OTT ซึ่งบริษัทก็ไดเ้ขำ้ไปผลิตงำนใหก้ับ OTT มำประมำณ 3-4 ปีแลว้ เริ่มตัง้แต่ Line TV , AIS Play และ WeTV  

ซึ่งเป็นแพลทฟอรม์ที่มำจำกจีน ทั้งหมดนี ้ก็เป็นกำรปรับตัวของบริษัทฯ ที่ได้ด  ำเนินกำรมำโดยตลอด ซึ่งหลังจำกนี ้ก็คงจะ
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เปล่ียนแปลงแบบนีเ้พียงแต่ว่ำบริษัทตอ้งดูว่ำคอนเทน้ตข์องบริษัทจะไปอยู่ในรูปแบบลกัษณะใด  บริษัทมีควำมเชื่อว่ำดว้ยควำม

ช ำนำญของบริษัทจะท ำใหบ้ริษัทผลิตคอนเทน้ตไ์ดต้รงตำมควำมตอ้งกำรของผูช้ม เหล่ำนีเ้ป็นส่ิงที่ท  ำให ้TVT ด ำเนินธุรกิจไดใ้น

ธุรกิจมีเดี่ยที่ถกู Disrupt อย่ำงรุนแรง 

 ในส่วนของ New Normal นัน้มีผลกระทบในกำรเรื่อง Operation ซึ่งทำงบริษัทฯ ก็มีมำตรกำรกำรจดักำรกอง

ถ่ำยท ำ และใหค้วำมรว่มมือด ำเนินกำรตำมวิธีที่ทำงรฐับำลก ำหนดอย่ำงเครง่ครดั  

ผูถื้อหุน้ ซกัถำมว่ำ เรื่องกำรถกู Disrupt หำกถกู Disrupt มำนำนแลว้ แต่ท ำไมทำงบรษิัทฯ จึงไม่มีกำรสะทอ้น 

ใหเ้ห็นในงบกำรเงินเลย เช่น ปรบัตวัแลว้เกิดก ำไรหรือขำดทุน อยำกใหบ้รษิัทฯ มีขอ้มลูอย่ำงเป็นรูปธรรมใหผู้ถื้อหุน้เห็นภำพอย่ำง

ชดัเจน 

นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำ ทำงบรษิัทฯ ไม่ไดร้บัผลกระทบเพียงรำยเดียว แต่ถกูกระทบเป็น Factor ทัง้ 

อตุสำหกรรมโฆษณำ 

ผูถื้อหุน้ ซกัถำมว่ำ กำรท ำเป็นรูปธรรม คือ สะทอ้นใหเ้ห็นในงบกำรเงิน โดยทำงบรษิัทฯ ไม่มีกำรแสดงใหเ้ห็น 

ทำงงบกำรเงิน ผูถื้อหุน้จึงไม่ทรำบเลยว่ำบรษิัทฯ ท ำอะไรอยู่ อยำกใหช้่วยเปิดเผยใหท้รำบดว้ย 

นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำ  ที่ผ่ำนมำรำยไดท้ี่หำยไปเยอะๆ คือรำยไดค้่ำโฆษณำที่ Margin ลดลงค่อนขำ้งเยอะ  

คือปี 2561 รำยไดค้่ำโฆษณำมีประมำณ 200 กว่ำลำ้นบำท ปี 2562 รำยไดค้่ำโฆษณำประมำณ 170 กว่ำลำ้นบำท เมื่อเทียบปีต่อ

ปีรำยไดห้ำยไปประมำณ 30 กว่ำลำ้นบำท  สำเหตุจำกธุรกิจโฆษณำถกู Disrupt จริง ๆ ทำงบริษัทจึงหำรำยไดท้ดแทนโดยกำรน ำ

คอนเทน้ตข์องบรษิัทไปลงในช่อง YouTube เพิ่มมำกขึน้ ซึ่งก็ท ำใหบ้รษิัทฯ มีรำยไดจ้ำก You Tube เพิ่มขึน้ประมำณ 5-6 ลำ้นบำท  

และเรื่องกำรรบัจำ้งผลิตที่ปีที่แลว้บริษัทฯ มีกำรรบัจำ้งผลิตรำยกำรเพิ่มมำกขึน้ในระดบัหนึ่งประมำณ 1-2 ลำ้นบำท  แต่รำยไดท้ี่

หำยไปคือรำยไดจ้ำกงำน Event ในปี 2018 มีรำยไดจ้ำกงำน Event ประมำณ 15 ลำ้นบำท  ปี 2019 มีรำยไดป้ระมำณ 1 ลำ้นบำท 

ดงันัน้รำยไดใ้นส่วนนีก้็หำยไปประมำณ 15 ลำ้นบำท รวมรำยไดจ้ำก Event และ โฆษณำหำยไปรำว ๆ 45 ลำ้นบำท ท ำให ้Margin 

และก ำไรสทุธิลดลง ทัง้นีธุ้รกิจกำรผลิตรำยกำรโทรทศันซ์ึ่งเป็น Core Company หลกัของบรษิัทฯ ก็ยงัเติบโตได ้เพียงแต่ว่ำปี 2562 

สะดุดที่งำนขำยโฆษณำ ปีนีจ้ึงเป็นโจทยว์่ำจะท ำยงัไงใหร้ำยไดค้่ำโฆษณำกลบัมำอย่ำงนอ้ยเท่ำเดิม แต่ก็อย่ำงที่ทรำบกันว่ำมนั

เป็นภำวะของอุตสำหกรรมจริง ๆ ที่โดน Disrupt  บริษัทก็พยำยำมที่จะหำงำนรบัจำ้งผลิตใหเ้พิ่มมำกขึน้กว่ำเดิม จะปรบัสดัส่วน

ของงำนรบัจำ้งผลิตเป็น 60-70% ในจ ำนวนของรำยได ้ส่วนรำยไดค้่ำโฆษณำก็จะค่อย ๆ นอ้ยลง ถำ้ถำมว่ำท ำไมบริษัทไม่ผลิต

รำยกำรเพิ่มขึน้เพื่อหำรำยไดจ้ำกกำรขำยโฆษณำเพิ่มขึน้นั้น เนื่องจำก 1-2 ปีที่ผ่ำนมำ มีควำมเปล่ียนแปลงที่ชดัเจนในเรื่องกำร

ผลิตรำยกำรใหญ่ ๆ ท่ีมีผูช้มเยอะ ๆ และเป็นรำยกำรท่ีซือ้ลิขสิทธ์ิมำจำกต่ำงประเทศนั้นจะค่อย ๆ หำยไปเร่ือย ๆ สำเหตุจำก

รำยกำรเหล่ำนีม้ีตน้ทุนกำรผลิตต่อตอนที่ค่อนขำ้งสงู  โดยรำคำขำยโฆษณำต่อหน่วยก็ลดลงเรื่อย ๆ ทุกปี  ปีนี ้ ส่ิงที่เห็นคือโฆษณำ

ในทีวีหำยไปประมำณ 20-30% ในช่วง COVID และจะกลบัมำแต่คงไม่ไดก้ลบัมำเท่ำเดิม ดงันัน้บรษิัทเห็นว่ำกำรผลิตรำยกำรใหญ่  

ๆ เพื่อจะหำโฆษณำใหไ้ดเ้พิ่มมำกขึน้อำจจะไม่ตอบโจทยใ์นแง่ของกำรลงทนุเยอะๆ เพื่อใหไ้ดร้ำยไดเ้ขำ้มำ แต่ปัญหำคือรำยไดก้็ไม่ 

Cover ตน้ทุน บริษัทจึงท ำรำยกำรที่มีขนำดไม่ใหญ่มำก และพยำยำมหำรำยไดเ้พิ่มเขำ้มำดีกว่ำไปลงทุนในรำยกำรท่ีมีขนำดใหญ่ 

ๆ  อีกส่วนหน่ึงที่บรษิัทด ำเนินกำรอยู่คือกำรผลิตรำยกำรใหม่ ๆ ลงบนช่องทำงออนไลน ์เช่น You Tube Facebook เป็นตน้ ซึ่งเป็น

ธุรกิจใหม่ที่เขำ้มำช่วยรำยไดค้่ำโฆษณำที่หำยไป ซึ่งรำยไดโ้ฆษณำต่อปีประมำณ 160-200 ลำ้นบำท แต่รำยไดจ้ำก You Tube 

หรือ Facebook นั้นปีนึงประมำณ 20 กว่ำลำ้นบำท จะเห็นไดว้่ำสัดส่วนต่ำงกันค่อนขำ้งมำกสิบกว่ำเท่ำ บริษัทจึงพยำยำมหำ
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โอกำสท ำก ำไรใหไ้ดม้ำกที่สดุซึ่งก็คือธุรกิจกำรรบัจำ้งผลิต ซึ่งทำงสถำนีต่ำง ๆ ก็ยงัมีควำมตอ้งกำรคอนเทน้ต ์ บริษัทมองว่ำกำร

รบัจำ้งผลิตจะได ้Margin ที่ดีและค่อนขำ้งยั่งยืน  ส่วนธุรกิจขำยโฆษณำบริษัทก็พยำยำมประคบัประคองใหถ้กู Disrupt นอ้ยที่สดุ 

กำรที่บริษัทเข้ำไปท ำใน You Tube หรือ Facebook ก็เป็นส่วนหนึ่ง หรือกำรที่บริษัทเขำ้ไปลงทุนในธุรกิจอื่นคือบริษัท โมอินดี ้

ดิจิตอล จ ำกัด และในปีที่ผ่ำนมำก็ขำยใหก้ับ Anymind  ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทพยำยำมหำช่องทำงกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ที่

เก่ียวกบับรษิัท  

  ซึ่งก็มีท่ำนผูถื้อหุน้ ซกัถำมเก่ียวกบัเรื่องกำรลงทุนใน Anymind ว่ำทำงบริษัทฯ ไดเ้งินมำจ ำนวนเท่ำใดจำกกำร

ลงทนุในธุรกิจนี ้ 

นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงต่อว่ำ  เมื่อประมำณ 2 ปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทฯ ไดม้ีกำรลงทนุในธุรกิจที่เป็น Online  

Influencer คือธุรกิจคลำ้ย ๆ กับกำรเป็นผูจ้ดักำรดำรำ แต่เป็นดำรำที่อยู่บนโลกอินเตอรเ์น็ตซึ่งมีค่อนขำ้งเยอะ ก็ด  ำเนินธุรกิจขำย

งำนใหก้ับดำรำเหล่ำนี ้หลงัจำกนัน้บริษัทก็ไดร้บักำรติดต่อจำกบริษัท Anymind เพื่อซือ้หุน้ของบริษัท โมอินดี ้ดิจิตอล บริษัทฯ จึง

ไดข้ำยหุ้นไปทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นว่ำบริษัท Anymind จะมีกำรเติบโตที่ดี จึงขำยหุ้นตำมสัดส่วนของบริษัทฯ จ ำนวน

ครึ่งหนึ่งเป็นเงินสดไดเ้งินมำประมำณ 26 ลำ้นบำท และอีกส่วนหนึ่งเป็นกำรเขำ้ไปถึอหุน้ใน Anymind ซึ่งผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ของ 

Anymind ก็เป็นบรษิัทใหญ่ ๆ   

14. นำยเกียรติ สมุงคลธนกลุ ผูถื้อหุน้ ซกัถำม เก่ียวกบักำรลงทนุในบรษิัท Meraya 
   นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่ำ Meraya เป็นบริษัทที่เพิ่งปิดไปกิจกำรไปเมื่อปีที่ผ่ำนมำ ซึ่ง Meraya เป็น
บรษิัทท่ีผลิตสินคำ้ขำยใหก้บัผูบ้รโิภคทั่วไป ซึ่งบรษิัทฯ ใชง้บประมำณส่วนหนึ่งในกำรพยำยำมที่จะหำช่องทำงลงทนุในธุรกิจใหม่ ๆ 

เมื่อไม่มีผูใ้ดซกัถำม นำยพิรฐั เย็นสดุใจ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุรบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรและผลกำร

ด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ โดยวำระนีเ้ป็นวำระรบัทรำบ ดงันัน้จึงไม่มีกำรลงคะแนน  

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทในรอบปี 2562 ตำมรำยละเอียดที่เสนอ  

วาระที ่3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี 

 ประจ าปี 2562 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

นำยพิรฐั เย็นสดุใจ ไดแ้ถลงว่ำ ตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 44 

ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบริษัท ตอ้งจดัท ำงบกำรเงิน ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

เพื่อพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน ทั้งนี ้งบกำรเงินงวดประจ ำปี 2562 ของบริษัท ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี และ

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัทไดพ้ิจำรณำแลว้  โดยมีรำยละเอียดปรำกฏอยู่ในหนำ้ที่ 99 ของรำยงำนประจ ำปีเป็นตน้ไปและ

ไดช้ีแ้จงไปแลว้ในวำระขำ้งตน้ ซึ่งในวนันีบ้รษิัทไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีเขำ้รว่มประชมุดว้ย หำกผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัประกำรใดเก่ียวกบังบ

กำรเงินของบรษิัท ขอเชิญท่ำนผูถื้อหุน้เขียนค ำถำมลงบนกระดำษ  พรอ้มชื่อ – นำมสกลุ ระบวุ่ำเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ส่ง

ใหก้บัเจำ้หนำ้ที่ของบรษิัทฯ  

หลงัจำกนัน้ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ซกัถำม  

1. นำยอน ุว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ ซกัถำมว่ำ สินคำ้คงเหลือ 60 ลำ้นบำทคืออะไร 
นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำ สินคำ้คงเหลือจ ำนวน 60 ลำ้นบำทคือละครวุ่นรกันกัข่ำวที่บรษิัทฯ รบัจำ้งผลิตจำก 
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ช่อง PPTV ซึ่งไดท้ยอยออกอำกำศไปแลว้ในช่วงไตรมำสที่ 2 และไตรมำสที่ 3 บำงส่วน 

2. นำยอน ุว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ ซกัถำมว่ำ ท ำไมรำยไดร้บัล่วงหนำ้เพิ่มขึน้มำกมีกำรลงบญัชีอย่ำงไร 
นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำ เป็นกำรรบัจำ้งผลิตละครใหก้บัสถำนีต่ำง ๆ  ซึ่งก่อนผลิตละคทำงสถำนีจะมีกำร 

จ่ำยเงินล่วงมำก่อนจึงท ำใหร้ำยไดร้บัล่วงหนำ้เพิ่มขึน้มำก 

3. นำยอน ุว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ ซกัถำมว่ำ สถำนะสภำพคล่องในปัจจบุนั รวมทัง้ ROA ROE ท ำไมลดลงต ่ำมำก 
นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำ ตำมที่ไดช้ีแ้จงเรื่อง ROE ไปแลว้ว่ำปี 2562 ที่ผ่ำนมำ ROE ต ่ำ 

แน่นอน เนื่องจำกก ำไรสทุธิมีจ ำนวน 4 ลำ้นบำทซึ่งต ่ำมำกซึ่งไดอ้ธิบำยไปแลว้  ในส่วนของสภำพคล่อง ขอ้ดีของบรษิัทคือบริษัทไม่

มีเงินกูเ้พรำะฉะนั้นในเรื่องของกำรจ่ำยดอกเบีย้ในแต่ละปีแทบจะไม่มีเลย ดังนั้นในเรื่องสภำพคล่องต่ำง ๆ ของบริษัทฯ จึงไม่มี

ปัญหำอะไร 

4. นำยอน ุว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ ซกัถำมว่ำ TFRS 9 , 16 , 15 มีผลต่อบรษิัทฯ อย่ำงไร 
นำยเดชชยั ธำรสิทธ์ิ ตวัแทนผูส้อบบญัชี จำกบรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั  แถลงว่ำ ใน 

ส่วนของ TFRS 19 และ 16 สำมำรถดไูดจ้ำกงบกำรเงินไตรมำสที่ 1 ประจ ำปี 2563 ที่ไดส้อบทำนไปแลว้ ส่วนหลกั ๆ ของ TFRS 19 

เก่ียวขอ้งกับกำรแสดงมลูค่ำเงินลงทุนของบริษัท ผลกระทบจะมีกำรแสดงอยู่ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 5 ของงบกำรเงิน

ไตรมำสที่ 1 ประจ ำปี 2563  จะเปิดเผยผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีต่ำง ๆ ที่เกิดจำกมำตรฐำนฉบบัที่ 9 และ 16 

โดยหลกัๆ จะเป็นเรื่องเงินลงทุน สินทรพัยท์ำงกำรเงิน เงินลงทุนเผ่ือขำย เงินลงทุนระยะยำว และที่ดิน อำคำร อุปกรณ ์ท่ีจะมีกำร

จัดประเภทไปเป็นเก่ียวกับพวกสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ซึ่งโดยภำพรวมแล้วไม่ กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมี

สำระส ำคญั  

ในส่วนของ TFRS 16 จะเป็นพวกสญัญำ สญัญำเช่ำ 

ส่วนของ TFRS 15 กระทบตัง้แต่ปี 2562 คือบรษิัทฯ มีกำรจดัประเภทและบนัทึกรบัรูต้ำมขัน้ตอนตำมมำตรฐำน 

อย่ำงถกูตอ้ง 

5. นำงสำวศิรพิร ขตัตพงษ์ ผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ สมำคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ซกัถำมว่ำ ลกูหนีก้ำรคำ้ที่เกิน 
กว่ำ 12 เดือน ที่ตัง้เผ่ือสงสยัจะสญูทัง้จ ำนวนมีวิธีกำรจดักำรอย่ำงไรบำ้ง 

นำยเดชชยั ธำรสิทธ์ิ ตวัแทนผูส้อบบญัชี จำกบรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั  แถลงว่ำ  

ลูกหนีก้ำรคำ้ที่มีอำยุเกิน 12 เดือน ณ งวด 31 ธันวำคม 2562 จะตั้งค่ำเผ่ือทั้ง 100% แต่ในไตรมำสที่ 1 ประจ ำปี 2563 จะมี

มำตรฐำนบญัชีฉบบั 9 เขำ้มำเก่ียวขอ้ง จะมีกำรเปล่ียนแปลงเป็นกำรตัง้ค่ำเผ่ือตำมสถิติทำงคณิตศำสตร ์

ต่อจำกนัน้ นำงสำวนำรี วิชชนุำกร ผูช้่วยประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรสำยงำนบรหิำรกำรเงิน / CFO แถลงว่ำ ใน 

ส่วนของลกูหนีบ้ำงรำยทำงบรษิัทไดม้ีกำรฟ้องรอ้งด ำเนินคดีแลว้ อยู่ระหว่ำงรอค ำสั่งศำล 

6. ผูถื้อหุน้ ซกัถำมว่ำ เงินลงทนุเผื่อขำยใชท้ ำอะไรบำ้ง มีกำรบรหิำรจดักำรอย่ำงไร 
นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำ เงินลงทนุเผื่อขำยส่วนใหญ่น ำไปลงทนุในพนัธบตัรระยะสัน้ 

เมื่อไม่มีท่ำนใดซักถำม ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสรจ็ และรำยงำนผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขำนุกำรที่ประชุม ไดแ้ถลงว่ำในวำระนีม้ีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชมุเพิ่มขึน้ 1 รำย จ ำนวน 

1,050,000 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขำ้รว่มประชมุทัง้สิน้ 48 รำย รวมจ ำนวนหุน้ 526,255,409 หุน้ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และ

รำยงำนผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย              526,255,409   เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง    

บตัรเสีย                   0  เสียง    

วาระที ่4   พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

นำยพิรัฐ เย็นสุดใจ กล่ำวว่ำ จำกงบกำรเงินส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 ซึ่งผ่ำนกำร

ตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชี บริษัทมีก ำไรสุทธิส ำหรบัปีตำมงบกำรเงินรวม  4 ลำ้นบำท ก ำไรสุทธิส ำหรบัปีตำมงบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 8.85 ลำ้นบำท 

และตำมที่บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปี ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิเหลือ

หลงัจำกส ำรองต่ำง ๆทุกประเภทตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปัน

ผลดงักล่ำวจะขึน้กับกระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เงื่อนไขทำงกฎหมำย โดยแต่ละบริษัทจะค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น และเหมำะสม

ของปัจจยัอื่น ๆในอนำคต และกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบรษิัทอย่ำงมีนยัส ำคญั 

เนื่องด้วยบริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องส ำรองเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนในกำรขยำยธุรกิจของบริษัทและเป็นเงินทุน

หมนุเวียนภำยในกิจกำร คณะกรรมกำรจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 พิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไร

สทุธิประจ ำปี 2562 เพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน  580,062.88 บำท ซึ่งคิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธิส ำหรบัปี

ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส่งผลใหปี้ 2562 บรษิัทมีก ำไรสะสมจดัสรรเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 11,327,740.87 บำท 

และอนมุตัิกำรงดจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนสิน้สดุวนัท่ี  31 ธันวำคม 2562  

หลงัจำกนัน้ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ซกัถำมเมื่อไม่มีท่ำนใดซกัถำม จึงไดเ้สนอใหท้ี่

ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2562 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 580,062.88 บำท  และกำรงด

จ่ำยเงินปันผล ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2562 เป็นทุนส ำรองตำม

กฎหมำยจ ำนวน 580,062.88 บำท  และอนมุตัิกำรงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ดว้ย

คะแนนเสียง ดงันี ้
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เห็นดว้ย              526,255,409   เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง    

บตัรเสีย                   0  เสียง    

วาระที ่5    พิจารณาอนุมัติการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรกัษ์  ประธำนที่ประชุม ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มพิจำรณำวำระกำรประชุมนีว้่ำ เพื่อให้

เป็นไปตำมแนวปฏิบตัิที่ดีของนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  จึงเรียนเชิญกรรมกำรที่ตอ้งออกตำมวำระที่จะเสนอใหผู้ถื้อหุน้

แต่งตัง้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่งออกจำกหอ้งประชุม  เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถำมขอ้มลูไดโ้ดยสะดวก 

ซึ่งในปีนีมีกรรมกำรท่ีครบวำระออกจ ำนวน 2 ท่ำน ไดแ้ก่ รศ.ดร.กลัยำนี ภำคอตั และนำยสทุธิธรรม จิรำธิวฒัน ์ 

หลงัจำกนัน้กรรมกำรท่ีครบวำระทัง้ 2 ท่ำนไดอ้อกจำกหอ้งประชมุ 

ต่อจำกนัน้ ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยพิรฐั เย็นสดุใจ ด ำเนินกำรประชมุต่อ 

นำยพิรฐั เย็นสดุใจ ไดแ้ถลงต่อที่ประชมุว่ำ ตำม พ.ร.บ. บรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 

20 ก ำหนดให้ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระเป็นจ ำนวนหนึ่งในสำม  (1/3) ของ

คณะกรรมกำรบรษิัทในขณะนัน้ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึง่

ในสำม (1/3)  โดยกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งนั้นอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้ ซึ่งในปี 2563 นีม้ีกรรมกำรที่ครบ

ก ำหนดวำระด ำรงต ำแหน่ง 2 ท่ำน ไดแ้ก่ 

1. รศ.ดร.กลัยำนี ภำคอตั    ต ำแหน่ง     กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /   

                                                       กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง                              

2. นำยสทุธิธรม จิรำธิวฒัน ์  ต ำแหน่ง    กรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /  

                 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน /  

                 ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไดพ้ิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรเป็นรำยบุคคลแลว้ เห็นว่ำ

กรรมกำรทัง้ 2 ท่ำน  ซึ่งตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ เป็นผูท้ี่มีควำมเหมำะสมดำ้นคณุวฒุิ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์

และผลกำรปฏิบตัิงำนในฐำนะกรรมกำรบรษิัทในช่วงที่ผ่ำนมำเป็นประโยชนก์บับรษิทั และกรรมกำรทัง้ 2 ท่ำน ไม่เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

ตอ้งหำ้มแต่ประกำรใด และไม่ไดป้ระกอบกิจกำรใด ๆ หรือถือหุน้ในกิจกำรใดที่มีส่วนแข่งขนักบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท   

ดงันัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริษัท (ไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนไดเ้สีย)  

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้กรรมกำร ทัง้ 2 ท่ำน กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมเดิมอีกวำระหนึ่ง ซึ่ง



   
 

 

หนำ้ 24 

รำยละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของกรรมกำรทัง้ 2 ท่ำน ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหนงัสือเชิญประชุมที่บริษัทไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

แลว้ก่อนกำรประชมุ 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลที่เห็นว่ำมีคุณสมบตัิเหมำะสม เพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้

เป็นกรรมกำร ตำมกระบวนกำรสรรหำเป็นกำรล่วงหนำ้ ผ่ำนเว็บไซตข์องบรษิัท ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเขำ้รบั

กำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัท 

หลงัจำกนัน้ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ซกัถำม หรือแสดงควำมคิดเห็นเมื่อไม่มีท่ำนใด

ซกัถำม จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระเป็นรำยบคุคล 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ กลบัเขำ้

ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

1.1 รศ.ดร.กลัยำนี ภำคอตั 

อนมุตั ิ 526,255,409 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

1.2 นำยสทุธิธรรม จิรำธิวฒัน ์ 

อนมุตั ิ 526,255,409 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.00  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

 

หลงัจำกนัน้ประธำนไดข้อใหเ้จำ้หนำ้ที่เรียนเชิญกรรมกำรทัง้ 2 ท่ำนกลบัเขำ้หอ้งประชมุ  

ประธำนฯ กล่ำวแสดงควำมยินดีกบักรรมกำรทัง้ 2 ท่ำน ท่ีไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกผูถื้อหุน้แต่งตัง้กลบัเขำ้ด ำรง 

ต ำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง 
วาระที ่6    พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2563 

นำยพิรฐั เย็นสดุใจ  ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  ไดพ้ิจำรณำก ำหนด

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจ ำปี 2563 โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษัท และขอ้มูลเปรียบเทียบอำ้งอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน มีขนำดและลักษณะของธุรกิจที่

ใกลเ้คียงกนั รวมทัง้ผลส ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรของสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) แลว้ พบว่ำ ค่ำตอบแทน

กรรมกำรท่ีบรษิัทก ำหนดนัน้อยู่ในอตัรำใกลเ้คียงกบัค่ำเฉล่ียโดยรวมของตลำด    

คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ อนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประจ ำปี 2563 

ภำยในวงเงินไม่เกิน 2 ลำ้นบำท  ซึ่งเท่ำกบัวงเงินค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรท่ีเท่ำกบัปี 2562  โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
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1. ค่ำเบีย้ประชมุ 

คณะกรรมกำรบรษิัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บำท) 

ประธำนกรรมกำรบรษิัท 20,000 

กรรมกำรบรษิัท 15,000 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 20,000 

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 15,000 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บำท) 

ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 20,000 

กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 15,000 

คณะกรรมกำรสรรหำ/พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บำท) 

ประธำนกรรมกำรสรรหำ/พิจำรณำค่ำตอบแทน 20,000 

กรรมกำรสรรหำ/พิจำรณำค่ำตอบแทน 15,000 

2. ค่ำตอบแทนรำยไตรมำส 

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยไตรมำส (บำท) ต่อท่ำนต่อไตรมำส 
ประธำนกรรมกำร 30,000 
กรรมกำร 30,000 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในครัง้นี ้คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดุย่อยของบรษิัทไม่ได ้

รบัผลประโยชนอ์ื่นใดนอกจำกเบีย้ประชมุและค่ำตอบแทนรำยไตรมำสตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดขำ้งตน้ โดยใหอ้ตัรำดงักล่ำวมีผล

บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป 

หลงัจำกนัน้ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ซกัถำม  

เมื่อไม่มีท่ำนใดซกัถำม จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่เสนอ 
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มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2563 เป็น

จ ำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บำท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นดว้ย              526,255,409  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

บตัรเสีย                   0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

วาระที ่7    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

นำยพิรัฐ เย็นสุดใจ ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบในกำรพิจำรณำเลือกผูส้อบบัญชีของบริษัท ซึ่งไดพ้ิจำรณำคุณสมบัติของผูส้อบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั แลว้ เห็นว่ำเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้น เหมำะสม มีประสบกำรณ ์มีควำมเป็นอิสระ และไม่มีควำมสมัพนัธ์

และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท บรษิัทย่อย ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่ำว จึงเห็นควรเสนอแต่งตัง้ 1. 

นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญำต เลขที่ 2982 หรือ 2. นำงสำวสมจินตนำ พลหิรญัรตัน ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญำต 

เลขที่ 5599 หรือ 3. นำยจมุพฎ ไพรรตันำกร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขที่ 7645 จำกบรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ  เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ำกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ ำปี 2563 โดยมีค่ำตอบแทนรวมเป็นเงินจ ำนวน 2,150,000.00 บำทโดยไม่รวมค่ำใชจ้ำ่ยอืน่ 

ๆ แบ่งเป็นค่ำสอบบญัชีและค่ำสอบทำนรำยไตรมำสของบริษัทจ ำนวน 1,450,000.00 บำท ค่ำสอบบญัชีและค่ำสอบทำนรำยไตร

มำสของบรษิัทย่อยจ ำนวน 700,000.00 บำท 

และนำยพิรฐั เย็นสดุใจ ไดเ้สนอตำรำงเปรียบเทียบคำ่สอบบญัชี เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดงันี ้

ค่าสอบบัญช ี
รอบปีบัญชี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 
รอบปีบัญชี 2562 

1. ค่ำสอบบญัชี 2,150,000.00 2,460,000.00 

2. ค่ำบรกิำรอื่น ๆ จ่ำยตำมจรงิ 100,000.00 

 

หลงัจำกนัน้ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ซกัถำม เมื่อไม่มีท่ำนใดซกัถำม จึงไดเ้สนอใหท้ี่  

ประชมุพิจำรณำอนมุตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2563 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้ จึงมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติกำรแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ  เอ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2563 โดยก ำหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งขำ้งตน้เป็นผูส้อบ

บญัชีประจ ำปี 2563 และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2563 รวมเป็นเงินจ ำนวน 2,150,000.00 บำทไม่รวมค่ำใชจ้ำ่ย

อื่น ๆ  ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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เห็นดว้ย              526,255,409  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ           

บตัรเสีย                   0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   

วาระที ่8    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 

นำยพิรฐั เย็นสุดใจ ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่ำ สืบเนื่องจำกเมื่อวนัที่ 19 เมษำยน 2563 ที่ผ่ำนมำไดม้ีกำรประกำศใช้

บงัคบัพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยใหย้กเลิกประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิฉบบัท่ี 74/2557 

เรื่องกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยมีสำระส ำคญัที่ยกเลิกคือเรื่องผูเ้ขำ้ร่วมประชมุ ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ขององคป์ระชุมตอ้ง

อยู่ในสถำนที่เดียวกัน และผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกคนตอ้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งขอ้บงัคบัของบริษัทมีขอ้ก ำหนดเรื่องผูเ้ขำ้ร่วมประชุม

ดงักล่ำว ทัง้นี ้เพื่อใหข้อ้บงัคบัของบริษัทเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชก ำหนดฉบบัใหม่ดงักล่ำว จึงควรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั

ของบรษิัท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิกำรแกไ้ข

เพิ่มเติมขอ้บงัคบั ขอ้ 27  รำยละเอียดเป็นไปตำมร่ำงขอ้บงัคบัที่น ำส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้แลว้ก่อนกำร

ประชมุ มีรำยละเอียดดงันี ้

ขอ้ ขอ้บงัคบัเดิม ขอ้บงัคบัใหม ่

27. ในกำรประชมุคณะกรรมกำรซึง่เป็นกำรประชมุดว้ย

ตนเองหรือโดยกำรประชมุผ่ำนสือ่อิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมี

กรรมกำรมำประชมุไม่นอ้ยกวำ่กึง่หน่ึง (1/2) ของ

จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชมุ และให้

ประธำนกรรมกำรท ำหนำ้ที่เป็นประธำนในท่ีประชมุ

คณะกรรมกำร ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ี

ประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ในกรณีที่มีรอง

ประธำนกรรมกำรอยู่ ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็น

ประธำนท่ีประชมุ แตถ่ำ้ไมม่ีรองประธำนกรรมกำรหรือ

มีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชมุนัน้หรือไมส่ำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่

ได ้ใหก้รรมกำรซึ่งมำประชมุเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็น

ประธำนท่ีประชมุ 

นอกเหนือจำกขอ้ก ำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นกำร

ประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์กรรมกำรท่ีเขำ้รว่ม

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรซึง่เป็นกำรประชมุดว้ยตนเองหรือ

โดยกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีกรรมกำรมำ

ประชมุไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึง (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด

จึงจะครบองคป์ระชมุ และใหป้ระธำนกรรมกำรท ำหนำ้ที่เป็น

ประธำนในท่ีประชมุคณะกรรมกำร ในกรณีที่ประธำน

กรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใน

กรณีที่มีรองประธำนกรรมกำรอยู ่ใหร้องประธำนกรรมกำร

เป็นประธำนที่ประชมุ แต่ถำ้ไม่มรีองประธำนกรรมกำรหรือมี

แต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุนัน้หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ให้

กรรมกำรซึ่งมำประชมุเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนที่

ประชมุ 

ในกรณีที่มีกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์กำรด ำเนินกำร

จะตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรตำมที่กฎหมำย

ก ำหนด 
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ขอ้ ขอ้บงัคบัเดิม ขอ้บงัคบัใหม ่

ประชมุทัง้หมดจะตอ้งอยู่ในรำชอำณำจกัร และ

กรรมกำรท่ีเขำ้รว่มประชมุจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงใน

สำมขององคป์ระชมุจะตอ้งอยู่ในที่ประชมุแห่งเดียวกนั 

และจะตอ้งกระท ำผ่ำนระบบควบคมุกำรประชมุที่มี

กระบวนกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัดำ้น

สำรสนเทศโดยใหม้ีกำรบนัทึกเสียง หรือทัง้เสียงและ

ภำพ (แลว้แตก่รณี) ของกรรมกำรผูเ้ขำ้รว่มประชมุทกุ

คนตลอดกำรประชมุ รวมทัง้ขอ้มลูจรำจรทำง

คอมพิวเตอรท์ี่เกิดจำกกำรบนัทึกดงักล่ำว และระบบ

ควบคมุกำรประชมุตอ้งมีองคป์ระกอบพืน้ฐำนเป็นไป

ตำมประกำศกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร

ส่ือสำร เรื่อง มำตรฐำนกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยั

ของกำรประชมุผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 

รวมถงึที่จะมแีกไ้ขเพิ่มเตมิ 

กำรวินจิฉยัชีข้ำดของที่ประชมุคณะกรรมกำรใหถื้อ

เสียงขำ้งมำก กรรมกำรคนหน่ึงมเีสียงหน่ึง (1) เสียงใน

กำรลงคะแนน เวน้แต่กรรมกำรซึง่มีส่วนไดเ้สียในเรื่อง

ใดเรื่องหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

และถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในที่ประชมุออก

เสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงชีข้ำด 

กำรวินจิฉยัชีข้ำดของที่ประชมุคณะกรรมกำรใหถื้อเสียงขำ้ง

มำก กรรมกำรคนหน่ึงมเีสียงหน่ึง (1) เสียงในกำรลงคะแนน 

เวน้แตก่รรมกำรซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหน่ึงไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ให้

ประธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็น

เสียงชีข้ำด 

หลงัจำกนัน้ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ซกัถำม เมื่อไม่มีท่ำนใดซกัถำม จึงได้ 

เสนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้ จึงมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคับของบริษัท  ดว้ยคะแนนเสียง 

ดงันี ้

เห็นดว้ย              526,255,409  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00  

บตัรเสีย                   0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 
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วาระที ่9    พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรกัษ์ ประธำนที่ประชุม แถลงต่อที่ประชมุว่ำ วำระกำรประชมุต่ำงๆไดร้บักำรพิจำรณำจำกที่

ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้เสร็จสิน้แลว้ มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดจะขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดขอให้ที่

ประชมุพิจำรณำเรื่องอื่น จึงไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม มีผูถื้อหุน้ซกัถำม ดงันี ้

1. นำยอน ุว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ ซกัถำมว่ำ ธุรกิจใหเ้ช่ำสตดูิโอเติบโตหรือไม่  
นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่ำ รำยไดใ้หเ้ช่ำสตดูโิอปี 2019 เปรียบเทียบกบัปี 2018 เพิ่มขึน้ 3% คือ 13.37  

ลำ้นบำท ในส่วนของ GP จะค่อนขำ้งสงู ประมำณ 9 ลำ้นบำท 

2. นำยอน ุว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ ซกัถำมว่ำ คำดว่ำโอกำสที่จะเติบโตไปออนไลนจ์ะมีสดัส่วนรำยไดเ้พิ่มขึน้อย่ำงไร  
สำมำรถเติบโตทดแทนช่องทำงมีเดียเดิมหรือไม่ 

นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำ ในส่วนของออนไลน ์กำรเติบโตค่อนขำ้งดี อตุสำหกรรมออนไลนเ์ติบโตปีละ 

ประมำณ 15-20% ในของบริษัทสดัส่วนดำ้นออนไลนเ์ติบโตประมำณ 8% ซึ่งบริษัทพยำยำมที่จะเพิ่มสดัส่วนรำยไดด้ำ้นออนไลน์

ทกุ ๆ ปีเนื่องจำกเป็นอตุสำหกรรมที่อยู่ในช่วงขำขึน้ 

3. นำยอน ุว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ ซกัถำมว่ำ มีควำมสนใจธุรกิจ Startup เพื่อ Diversify ธุรกิจอะไรบำ้งในปัจจบุนั 
นำยพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่ำ บรษิัทมีกำรลงทนุใน Startup คือบรษิัท โมอินดีฯ้ แลว้ในช่วง 2 ปีที่ 

ผ่ำนมำ ซึ่งก็สรำ้งผลก ำไรใหก้บับริษัทไดค้่อนขำ้งเยอะ แต่ในช่วงปีนีห้รือปีหนำ้นัน้ จำกสถำนกำรณ ์COVID ท ำใหบ้ริษัทตอ้งปรบั

มมุมองในเรื่องกำรลงทุน แต่ก็ไม่ไดปิ้ดโอกำสตวัเองในกำรที่จะเขำ้ไปลงทุนกับบริษัทใหม่ ๆ แต่ขนำดที่จะเขำ้ไปลงทุนจะตอ้งไม่

เกินตวัของบรษิัท 

4. นำยอน ุว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ ซกัถำมว่ำ อยำกใหร้ฐับำลส่งเสรมิธุรกิจอีเวน้ทอ์ย่ำงไรบำ้งหลงั COVID  
นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่ำ งำนอีเวน้ทส่์วนใหญ่บรษิัทท ำใหก้บับรษิัทเอกชน ดงันัน้ถำ้ 

จะ Challenge ที่สดุเลยก็คือธุรกิจในลกัษณะนีจ้ะถกูไดร้บัผลกระทบอย่ำงรุนแรงจำกมำตรกำรต่ำงๆ ที่ออกโดยรฐับำล ซึ่งทัง้หมด

ก็เพื่อควำมปลอดภัยส ำหรบัประชำชน สุดทำ้ยคือตอ้งรอว่ำมำตรกำรต่ำง ๆ จะเป็นอย่ำงไร ซึ่งทำงบริษัทก็มีกำรติดตำมอย่ำง

ใกลช้ิด ทั้งนีบ้ริษัทก็ไดร้บัผลกระทบจำกมำตรกำรของทำงรฐับำล ดังจะเห็นไดจ้ำกงำนอีเวน้ทข์องบริษัท ถูกเล่ือนออกไปจำก

ตำรำงเดิมท ำใหร้ำยรบัของบรษิัทก็ถกูเล่ือนออกไปเช่นกนั 

หลงัจำกนัน้ รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรกัษ์ ประธำนไดส้อบถำมว่ำ มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำมอีกหรือไม่  และ

กล่ำวว่ำจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 นัน้ มีผลกระทบหลำยอย่ำง และกระทบทกุภำคส่วน ท ำใหไ้ดย้ินค ำแปลก ๆ ออกมำมำกมำย

ในช่วงนี ้ จำก Normal เป็น App Normal และเป็น New Normal ดังนั้นวิถีก็เปล่ียน ชีวิตก็เปล่ียน ทำงบอรด์เองก็ดูแลเรื่องนี ้

เหมือนกันว่ำจะด ำเนินธุรกิจกันต่อไปอย่ำงไร จะมีโอกำสและจะ Diversify กันอย่ำงไร บริษัทหวงัว่ำจะฝ่ำวิกฤตนีไ้ป และในไตร

มำสที่ 2 นีจ้ะมีควำมชดัเจนมำกขึน้และทิศทำงจะเป็นอย่ำงไรขอใหต้ิดตำม 
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      เมื่อไม่มีท่ำนใดซกัถำม รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรกัษ์ ประธำนฯ ไดก้ล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่ำนที่ไดส้ละเวลำ

มำรว่มประชมุวนันี ้ และกล่ำวปิดประชมุ 

 

ปิดประชมุ  เวลำ 15.58 น.  

   

 

ลงชื่อ                                                ประธำนท่ีประชมุ 

                (รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนรุกัษ)์ 

 

ลงชื่อ                                                เลขำนกุำรบรษิัท / บนัทึกกำรประชมุ 

                  (นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ) 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 

 
ประวัติและข้อมูลทีเ่กี่ยวขอ้งของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

 
 1. นายภูษติ ไล้ทอง  
 อายุ 60 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมกำรบรษิัท  
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 3 ธันวำคม 2557 (ด ำรงต ำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2564 เป็นเวลำ 8 ปี) 
ทีอ่ยู่  
 เลขที่ 25 ซอยสขุมุวิท 99 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร         
คุณวุฒิการศึกษา  
 ปรญิญำตรี ครุุศำสตรบ์ณัฑิต จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั  
การอบรมหลกัสตูกรรมการ  
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 112/2014 

จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง 
ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน (จ านวน 1 แห่ง) 
 ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำรบรษิัท บิก๊เบรน จ ำกดั 
ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งทีส่ าคญั 
 - 2557 - ปัจจบุนั  รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร บรษิัท ทีวี ธันเดอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
การถือหุน้ในบริษทั  
 ถือหุน้จ ำนวน 230,000 หุน้  
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษทัใหญ่ และบริษทัในเครือ  
 ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อ
บริษัท 
 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
 1. เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 6/6 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

2. เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
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2. นายพิรัฐ เย็นสุดใจ  
 อายุ 42 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมกำรบรษิัท  
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 3 ธันวำคม 2557 (ด ำรงต ำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2564 เป็นเวลำ 8 ปี) 
ทีอ่ยู่ 8/71 ซอยลำดปลำเคำ้ 77 แขวงอนสุำวรีย ์เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 
คุณวุฒิการศึกษา  
 - ปรญิญำโท MARKETING SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS 

ADMINISTRATION OF CHULALONGKORN 
- ปรญิญำตรี SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION INVESTMENTS / FINANCE 

BABSON COLLEGE MASSACHUSETTS. U.S.A. 
การอบรมหลกัสตูกรรมการ  
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)   รุน่ 111/2014 

จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 - ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง 
ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน (จ านวน 2 แห่ง) 
 - 2554 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท ครีเอทิส มีเดีย จ ำกดั 

- 2559 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท บิก๊เบรน จ ำกดั 
ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งทีส่ าคญั 
 - 2554 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรหิำร บรษิัท ครีเอทิส มีเดีย จ ำกดั 

- 2557 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรหิำร / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร บรษิัท ทีวี ธันเดอร ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

การถือหุน้ในบริษทั  
 ถือหุน้จ ำนวน 8,413,400 หุน้  
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษทัใหญ่ และบริษทัในเครือ  
 ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อ
บริษัท 
 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
 1. เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 6/6 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

2. เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
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3. นายณฐกฤต วรรณภญิโญ  
 อายุ 37 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมกำรบรษิัท  
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 3 ธันวำคม 2557 (ด ำรงต ำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2564 เป็นเวลำ 8 ปี) 
ทีอ่ยู่  
 2411/16 ถนนลำดพรำ้ว แขวงสะพำนสอง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ10310 
คุณวุฒิการศึกษา  
 - ปรญิญำโท Enterprise Management for Creative Arts.College of Communication London 

- ปรญิญำตรี Sociology and Anthropology มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
การอบรมหลกัสตูกรรมการ  
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)   รุน่ 111/2014 

จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 - ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง 
ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน (จ านวน 2 แห่ง) 
 - 2554 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท ครีเอทิส มีเดีย จ ำกดั 

- 2559 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท บิก๊เบรน จ ำกดั 
ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งทีส่ าคญั 
 - 2554 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรหิำร บรษิัท ครีเอทิส มีเดีย จ ำกดั 

- 2557 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรหิำร / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร บรษิัท ทีวี ธันเดอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
- 2556 – 2563 กรรมกำรบรหิำร บรษิัท อีเอ็ม เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ต ์จ ำกดั 

การถือหุน้ในบริษทั  
 ถือหุน้จ ำนวน 90,145,600 หุน้  
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษทัใหญ่ และบริษทัในเครือ  
 ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทั 
 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
 3. เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 6/6 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5 

 
ข้อมูลของผู้สอบบัญชทีีไ่ด้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2564 
จาก บริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

1. ดร. วิรัช อภเิมธีธ ารง  

ต าแหน่ง ประธำนกรรมกำร บรษิัท ส ำนกังำน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ำกดั 
ประวัติการศึกษา  ปรญิญำบญัชีบณัฑติ (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 
  M.B.A., Gothenburg School of Economics and Business Administration, Sweden 
  Master of Accounting Science, University of Illinois, U.S.A. 
  Ph.D. (Finance), University of Illinois, U.S.A. 
ประวัติการท างาน 
    2557-2560 

 
 

 
อปุนำยก และประธำนคณะกรรมกำรวิชำชีพบญัชี ดำ้นกำรศกึษำและเทคโนโลยีกำรบญัชี  
สภำวิชำชีพบญัช ี

    2554-2557  ประธำนคณะกรรมกำรวิชำชีพบญัชี ดำ้นกำรศกึษำและเทคโนโลยีกำรบญัชี สภำวิชำชีพบญัชี 
    2556-มิ.ย. 2563  กรรมกำรสภำจฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 
   2552-ปัจจบุนั  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
    2550-ปัจจบุนั  กรรมกำรสภำสถำบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 
    2542-2546  คณบดีคณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
    2525-2533 และ  หวัหนำ้ภำควิชำกำรธนำคำรและกำรเงิน  คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
    2534-2542   
    2525-2526  ประธำนกรรมกำรบรหิำรหลกัสตูรบรหิำรธุรกิจมหำบณัฑิต จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
คุณวุฒิทางวชิาชีพ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขที่ 1378 

  
ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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2. นายชัยกรณ ์อุน่ปิติพงษา 
 

ต าแหน่ง กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท ส ำนกังำน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ำกดั 
ประวัติการศึกษา  ปรญิญำบญัชีบณัฑติ จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
  ปรญิญำนิติศำสตรบ์ณัฑิต มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

  
ปรญิญำศิลปะศำสตรม์หำบณัฑติ สำขำวิชำกฎหมำยเศรษฐกิจ คณะนิติศำสตร ์จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

  โครงกำรเสรมิสรำ้งผูจ้ดักำรยคุใหม่ (MMP) จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
ประวัติการท างาน   
 2554 - 2560  กรรมกำรวิชำชีพบญัชีดำ้นกำรสอบบญัชี สภำวิชำชีพบญัชี 
 2544 - 2548  กรรมกำรมำตรฐำนกำรบญัชี สมำคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย 
 2538 - 2544  กรรมกำรมำตรฐำนกำรสอบบญัชี สมำคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแหง่ประเทศ

ไทย 
 2521 - 2524  ส ำนกังำนไชยยศ  
คุณวุฒิทางวชิาชีพ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต 3196 

  
ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  ผูต้รวจสอบภำยในรบัอนญุำต (CPIAT) 
  เนติบณัฑิตไทย 

3. นายอภรัิกษ ์อตอินุวรรตน ์
 

ต าแหน่ง หุน้ส่วนงำนตรวจสอบบญัชี บรษิทั ส ำนกังำน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ำกดั 
ประวัติการศึกษา  ปรญิญำบรหิำรธุรกิจบณัฑิต (สำขำวชิำกำรบญัช)ี มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
  ปรญิญำนิติศำสตรบ์ณัฑิต มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
  ปรญิญำบรหิำรธุรกิจมหำบณัฑิต (MBA)  มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
คุณวุฒิทางวชิาชีพ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต 5202 

  
ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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** ทัง้นีผู้้สอบบัญชีทัง้ 5 รายทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกบับริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว** 
 
 
  

4. ดร.ปรีชา สวน 
 

ต าแหน่ง หุน้ส่วนงำนตรวจสอบบญัชี บรษิทั ส ำนกังำน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ำกดั 
ประวัติการศึกษา  ปรญิญำบรหิำรธุรกิจบณัฑิต (สำขำวชิำกำรบญัช)ี มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
  ปรญิญำบรหิำรธุรกิจมหำบณัฑิต (MBA)  มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
  บรหิำรธุรกิจดษุฎีบณัฑิต (DBA) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
คุณวุฒิทางวชิาชีพ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต 6718 

  
ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   
5. นางสาวกรแกว้ ดาบแก้ว 

 

ต าแหน่ง หุน้ส่วนงำนตรวจสอบบญัชี บรษิทั ส ำนกังำน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ำกดั 
ประวัติการศึกษา  ปรญิญำบรหิำรธุรกิจบณัฑิต (สำขำวชิำกำรบญัช)ี มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
  ปรญิญำบญัชีมหำบณัฑิต (สำขำวิชำกำรบญัช)ี  จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
คุณวุฒิทางวชิาชีพ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต 8463 

  
ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่6 

 
ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์
 อายุ 62 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
ต าแหน่ง - กรรมกำรอิสระ 

- ประธำนกรรมกำรบรษิัท 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 3 ธันวำคม 2557 (ด ำรงต ำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2563 เป็นเวลำ 7 ปี) 
ทีอ่ยู่  
 29/37 ซอยลำดพรำ้ว 23 ถนนลำดพรำ้ว แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10310                                                                                                                   
คุณวุฒิการศึกษา  
 - ปรญิญำเอก สำขำเศรษฐศำสตร ์University of MINNESOTA,U.S.A. 

- ปรญิญำโท สำขำเศรษฐศำสตร ์University of MINNESOTA,U.S.A. 
- ปรญิญำโท สำขำพฒันำกำรเศรษฐกจิ สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์(NIDA) 
- ปรญิญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร ์มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

การอบรมหลกัสตูกรรมการ  
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)   รุน่ 69/2008   จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนั

กรรมกำรบรษิัทไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จ านวน 5 แห่ง) 
 - 2563 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท โคลเวอร ์เพำเวอร ์   

จ ำกดั (มหำชน) 
- 2559 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บรษิัท ไทยอตุสำหกรรมพลำสติก (1994) จ ำกดั 

(มหำชน) 
- 2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท เมกำเคม (ประเทศ

ไทย)  จ ำกดั (มหำชน) 
- 2555 -  ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท อีสตโ์คสท ์เฟอรน์ิเทค 

จ ำกดั (มหำชน) 
- 2554 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท สหกำรประมลู จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  
 - ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง 
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ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งทีส่ าคญั 
 - 2556 – ปัจจบุนั กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิคณะกรรมกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์

- 2555 – ปัจจบุนั กรรมกำร คณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำต ิ
- 2555 – ปัจจบุนั กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิ คณะกรรมกำรคดีพเิศษ กระทรวงยตุิธรรม 
- 2550 – ปัจจบุนั ผูอ้  ำนวยกำรหลกัสตูรรฐัประศำสนศำสตรม์หำบณัฑิตภำคพเิศษ สถำบนั

บณัฑิตพฒันบรหิำรศำสตร(์NIDA) 
การถือหุน้ในบริษทั  
 ไม่มี  
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษทัใหญ่ และบริษทัในเครือ  
 ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อ
บริษัท 
 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
 1. เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 6/6 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

2. เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 2/2 ครัง้(คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

ส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระทีเ่สนอในการประชุมคร้ังนี ้
 ไม่มี  
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2.              นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ์
 อายุ 72 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
ต าแหน่ง - กรรมกำรอิสระ 

- กรรมกำรบรษิัท 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 3 ธันวำคม 2557 (ด ำรงต ำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2563 เป็นเวลำ 7 ปี) 
ทีอ่ยู่  
 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
คุณวุฒิการศึกษา  
 - ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจ  (Operations Research) IONA University U.S.A 

- ปรญิญำตรี วิศวกรรมไฟฟ้ำ University of Maryland (COLLEGE PARK, MARYLAND) U.S.A 
การอบรมหลกัสตูกรรมการ  
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)   รุน่ 37/2003 

จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จ านวน 3 แห่ง) 
 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท เซ็นทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน)       

- ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท โรงแรมเซ็นทรลัพลำซำ จ ำกดั (มหำชน) 
- ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ บรษิัท จสัมินอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน (จ านวน 2 แห่ง) 
 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท กลุ่ม เซน็ทรลั จ ำกดั 

- ปัจจบุนั ประธำนคณะบรหิำร บรษิัท เดอะวินเทจคลบั จ ำกดั 
ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งทีส่ าคญั 
 - 2552-2556 ประธำนกรรมกำรบรหิำร บรษิัท กลุ่มเซ็นทรลั จ ำกดั 
การถือหุน้ในบริษทั  
 ไม่มี  
การมีส่วนได้เสียในบริษทั บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ  
 ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อ
บริษัท 
 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง  
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
 - เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 6/6 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
- เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 2/2 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
- เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

ส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระทีเ่สนอในการประชุมคร้ังนี ้
ไม่มี 
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3.      รศ.ดร.กัลยานี ภาคอตั 

 อายุ 64 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
ต าแหน่ง - กรรมกำรอิสระ 

- กรรมกำรบรษิัท 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 3 ธันวำคม 2557 (ด ำรงต ำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2563 เป็นเวลำ 7 ปี) 
ทีอ่ยู่  
 เลขที่ 318 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900           
คุณวุฒิการศึกษา  
 - ปรญิญำเอก Ph.D (Finance) RMIT  University, Melbourne, Australia 

- M.Bus. (By Research) RMIT  University, Melbourne, Australia 
- ปรญิญำโท พฒันบรหิำรศำสตรม์หำบณัฑิต (บรหิำรธุรกจิ-กำรเงนิ) สถำบนับณัฑิตพฒันบรหิำร

ศำสตร ์(NIDA) 
- ปรญิญำตรี บญัชีบณัฑติ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

การอบรมหลกัสตูกรรมการ  
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)   รุน่ 99/2012   จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร

บรษิัทไทย 
ความเชี่ยวชาญ 
 ดำ้นกำรบญัช ี
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง 
ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  
 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง 
ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งทีส่ าคญั 
 - 2553 - ปัจจบุนั  ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร หลกัสตูรบรหิำรธรุกิจดษุฎีบณัฑิต 

มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
- 2556 – 2558  รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรเงิน  มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช   

การถือหุน้ในบริษทั  
 ไม่มี  
การมีส่วนได้เสียในบริษทั บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ  
 ไม่มี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทั 
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 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 

 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
 - เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท 6/6 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
- เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

ส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระทีเ่สนอในการประชุมคร้ังนี ้
 ไม่มี 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่7 
 

ข้อบังคับของบริษทัเฉพาะสว่นทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้ 
บริษัท ทวีี ธนัเดอร ์จ ากัด (มหาชน) 

หมวดที ่5 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 18. ใหบ้รษิัทมีคณะกรรมกำรของบรษิัทเพื่อด ำเนินกิจกำรของบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงนอ้ยหำ้ (5) คน  โดย 
 กรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร  และกรรมกำรของบรษิัท 
 จะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนดกรรมกำรบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได  ้
ขอ้ 19. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมกำรบรษิัทตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัต่อไปนี ้
 (1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทำ่กบัหนึ่ง (1) หุน้ตอ่หน่ึง (1) เสียง 
 (2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ 
  ได ้กรณีเลือกบคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 (3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึง 
  มีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกิน 
  จ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธำนที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด 
ขอ้ 20. ในกำรประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) ของจ ำนวน 
 กรรมกำรในขณะนัน้ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกบัหนึ่งใน 
 สำม (1/3) กรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่ง อำจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งอีกได ้ กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่ง 
 ในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลำกกนั  ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไปใหก้รรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่ง 
 นำนที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 
ขอ้ 25. กรรมกำรบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบรษิัทตำมที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจำรณำและลงมติอนมุตัิ โดย 
 อำจก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพำะ และจะก ำหนดไวเ้ป็นครำว ๆ หรือ 
 ใหม้ีผลตลอดไปจนกว่ำที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่ำงอื่นก็ได ้นอกจำกนีก้รรมกำรบรษิัทมีสิทธิไดร้บั 
 เบีย้เลีย้งและสวสัดิกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบของบรษิัท ขอ้ควำมในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรท่ี 
 ไดร้บักำรแต่งตัง้มำจำกพนกังำน หรือ ลกูจำ้งของบรษิัท ในอนัท่ีจะไดร้บัค่ำตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐำนะท่ีเป็น 
 พนกังำนหรือลกูจำ้งของบรษิัท 
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หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 36. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปีภำยในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบ
ปีบญัชีของบรษิัท 
กำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอื่นนอกจำกวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่ำกำรประชุมวิสำมญั โดยคณะกรรมกำรจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้
เป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำรอ้ย
ละสิบ (10) ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมดเขำ้ชื่อกนัท ำหนงัสือขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ได ้
โดยจะตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในกำรที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวดว้ย คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ี
กำรประชุมผูถื้อหุน้ภำยในส่ีสิบหำ้ (45) วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จดัใหม้ีกำร
ประชมุภำยในส่ีสิบหำ้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ผูถื้อหุน้ทัง้หลำยซึ่งเขำ้ชื่อกนัหรือผูถื้อหุน้อื่น ๆ  รวมกัน
ไดจ้ ำนวนหุน้ตำมที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ำยในส่ีสิบหำ้ (45) วนันบัแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรค
ขำ้งตน้ และใหถื้อว่ำเป็นกำรประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมกำรเป็นผูเ้รียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยอนั
จ ำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดใหม้ีกำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร ทั้งนี ้หำกจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำเข้ำร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตำมที่ก ำหนดไว ้ผูถื้อหุน้ทัง้หลำยซึ่งเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชมุผูถื้อหหุน้ในครัง้นัน้จะตอ้ง
รว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่ำใช่จ่ำยที่เกิดจำกกำรจดัใหม้ีกำรประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 37.    ในกำรเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระกำร 
 ประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร  โดยระบใุหช้ดัเจนว่ำเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ 
 ทรำบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจำรณำแลว้แต่กรณี รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดงักล่ำว และจดัส่งใหผู้ถื้อ 
 หุน้และนำยทะเบียนทรำบไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ  ทัง้นีใ้หล้งโฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชมุใน 
 หนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วนั เป็นเวลำติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วนั  ทัง้นี ้สถำนท่ีที่จะใชเ้ป็น 
 ที่ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบรษิัท หรือที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรจะก ำหนดก็ได ้
ขอ้  38. ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) มำประชมุไม่นอ้ยกว่ำยี่สิบหำ้ (25) คน หรือไม่ 
 นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุน้ท่ี 
 จ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด  เมื่อล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1)  
 ชั่วโมง  จ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำเขำ้รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตำมที่ก ำหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หำกว่ำกำรประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียก 
 นดัเพรำะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ำรประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถำ้กำรประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นกำรเรียกประชมุเพรำะผูถื้อหุน้ 
 รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่  และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในกำร 
 ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
ขอ้ 39. ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิ 
 หนำ้ที่ได ้ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในท่ีประชมุ ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุ 
 หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุคนใดคนหน่ึงมำเป็นประธำนในท่ีประชมุดงักล่ำว 
ขอ้ 40. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่ำหุน้หนึ่งมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน 
 เรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตัง้กรรมกำร และมติของที่ 
 ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้  
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(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนั 
 ใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุ 
 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบรษิัททัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) กำรซือ้หรือรบัโอนกิจกำรของบรษิัทเอกชนหรือบรษิัทมหำชนอื่นมำเป็นของบรษิัท 
(ค) กำรท ำ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมด หรือบำงส่วนที่ส  ำคญั กำร

มอบหมำยให้บุคคลอื่นใดเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรควบรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อกำรแบ่งผลก ำไรขำดทนุกนั 

(ง) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) กำรเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(ฉ) กำรเลิกบรษิัท 
(ช) กำรออกหุน้กูข้องบรษิัท 
(ซ) กำรควบรวมกิจกำรบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

ขอ้ 41. กิจกำรท่ีที่ประชมุสำมญัประจ ำปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้
 (1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่แสดงถึงกิจกำรของบรษิัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ  
 (2) พิจำรณำอนมุตังิบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุของบรษิัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 (3) พิจำรณำอนมุตัจิดัสรรเงินก ำไร และกำรจำ่ยเงินปันผล 
 (4) พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีพน้ต ำแหน่งตำมวำระ และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 (5) พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี และ 
 (6) กิจกำรอื่น ๆ 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8 
 

เอกสารและหลกัฐานแสดงสทิธิทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
1. ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ 
1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขำ้ประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกใหซ้ึ่งปรำกฏรูปถ่ำยของผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอำยุ 

เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง 
1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตำมแบบที่แนบมำพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น และลงลำยมือชื่อผู้

มอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข) ส ำเนำภำพถ่ำยเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ขำ้งตน้ และผูม้อบฉันทะไดล้งชื่อ

รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
(ค) เอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ขำ้งตน้ 
2. ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล  
2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขำ้ประชมุดว้ยตนเอง 
(ก) เอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.1 ขำ้งตน้ 
(ข) ส ำเนำภำพถ่ำยหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 

กระทรวงพำณิชย  ์ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทน ซึ่งเป็นผูเ้ขำ้ร่วม
ประชมุมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตำมแบบที่แนบมำพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น และลงลำยมือชื่อผู้

มอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข) ส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 

กระทรวงพำณิชย ์ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  โดยผูแ้ทนนิติบคุคล และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนำม
ในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) เอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ขำ้งตน้ 
3. ผูถื้อหุน้ซึ่งมิไดม้ีสญัชำติไทยหรือเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ใหน้ ำควำมในขอ้ 1. และขอ้ 2. มำใช้

บังคับโดยอนุโลมกับผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขำ้ร่วมประชุมซึ่งมิไดม้ีสัญชำติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ แลว้แต่กรณี ทัง้นีภ้ำยใตบ้งัคบัดงัต่อไปนี ้

(ก) หนงัสือรบัรองกำรเป็นนิติบุคคลนั้นอำจจะเป็นเอกสำรที่ออกโดยส่วนรำชกำรของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดย
เจำ้หนำ้ที่ของนิติบคุคลนัน้ก็ได ้ทัง้นี ้จะตอ้งมีรำยละเอียดเก่ียวกบัชื่อนิติบุคคล  ผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพนันิติบคุคล
และเงื่อนไขหรือขอ้จ ำกดัอ ำนำจในกำรลงลำยมือชื่อที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ 

(ข) เอกสำรที่จดัท ำขึน้ในต่ำงประเทศจะตอ้งมีกำรรบัรองลำยมือชื่อโดยโนตำรีพบับลิคไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัประชมุสำมญั
ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

(ค) เอกสำรที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภำษำไทยหรือภำษำองักฤษจะตอ้งจัดท ำค ำแปลภำษำไทยหรือภำษำองักฤษแนบมำพรอ้ม
ดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองควำมถกูตอ้งของค ำแปล 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2550 
 

 

เขียนที่                                                                  . 

วนัท่ี               เดือน                          พ.ศ.             . 

 ขำ้พเจำ้                                                                                                           สญัชำติ                                           . 

อยู่บำ้นเลขท่ี                                    ถนน                                                          ต ำบล/แขวง                                                  .         

อ ำเภอ/เขต                                                     จงัหวดั                                                           รหสัไปรษณีย ์                            .

 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท                                                     ทวีี ธันเดอร ์                                             จ ำกดั (มหำชน) 

โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม                                       หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                                        เสียง ดงันี ้

หุน้สำมญั                                                                หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                                                เสียง 

หุน้บรุมิสิทธิ                                                             หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                                                เสียง 

 ขอมอบฉนัทะให ้

(1)                                                                                                              อำย ุ                          ปี 

อยู่บำ้นเลขท่ี                                     ถนน                                                         ต ำบล/แขวง                                                  .                  

อ ำเภอ/เขต                                                      จงัหวดั                                                 รหสัไปรษณีย ์                                     .     

หรือกรรมกำรอิสระ                 

(2)                        นำยมนตรี โสคติยำนรุกัษ์                                              อำย ุ            62             ปี 

อยู่บำ้นเลขท่ี       29/37   ซอยลำดพรำ้ว 23           ถนน               ลำดพรำ้ว         ต ำบล/แขวง                จนัทรเกษม                 .                        

อ ำเภอ/เขต             จตจุกัร                              จงัหวดั          กรุงเทพมหำนคร               รหสัไปรษณีย ์          10900                 .   
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 (3)                 นำยสทุธิธรรม จิรำธิวฒัน ์                                            อำย ุ          72                ปี 

อยู่บำ้นเลขท่ี        22      ซอยสมคิด            ถนน              เพลินจิต                       ต ำบล/แขวง                   ลมุพินี.                   .       

อ ำเภอ/เขต              ปทมุวนั                               จงัหวดั            กรุงเทพมหำนคร                  รหสัไปรษณีย ์          10330         . 

 (4)                   นำงกลัยำนี ภำคอตั                                                  อำย ุ            64                ปี 

อยู่บำ้นเลขท่ี           318                            ถนน               พหลโยธิน                   ต ำบล/แขวง          จนัทรเกษม                       .       

อ ำเภอ/เขต                จตจุกัร                              จงัหวดั          กรุงเทพมหำนคร                     รหสัไปรษณีย ์   10900               .         

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 
ประจ ำปี 2564 ในวนัองัคำรท่ี 27 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ธันเดอรส์ตดูิโอ (ทำวน ์อิน ทำวน)์ เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระ
ยำประเสรฐิ แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 
 

 
ลำยมือชื่อ                                                                                               . 
               (                                                                                             ) 

 
ผูม้อบฉนัทะ 

 
ลำยมือชื่อ                                                                                               . 
               (                                                                                             ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลำยมือชื่อ                                                                                               . 
               (                                                                                             ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลำยมือชื่อ                                                                                               . 
               (                                                                                             ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
 
หมำยเหต ุ
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ม้อบฉนัทะเพียงรำยเดยีวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบง่แยก
จ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
 

 เขียนที่                                                                . 

          วนัท่ี               เดือน                          พ.ศ.            . 

(1) ขำ้พเจำ้                                                                                                    สญัชำติ                                             .

อยู่บำ้นเลขท่ี                                     .ถนน                                                    ต ำบล/แขวง                                                      .

อ ำเภอ/เขต                                                        จงัหวดั                                                    รหสัไปรษณีย ์                                .                          

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท                                                  ทวีี ธันเดอร ์                                            จ ำกดั (มหำชน) 

โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม                                               หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั                                เสียง ดงันี ้

หุน้สำมญั                                                                        หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั                                        เสียง 

หุน้บรุมิสิทธิ                                                                     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั                                        เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

                           1.                                                                                                  อำย ุ                          ปี 

อยู่บำ้นเลขท่ี                                 ถนน                                                     ต ำบล/แขวง                                                          .

อ ำเภอ/เขต                                                       จงัหวดั                                                       รหสัไปรษณีย ์                              .   

หรือกรรมกำรอิสระ                 

         2.                        นำยมนตรี โสคติยำนรุกัษ์                                  อำย ุ           63              ปี 

อยู่บำ้นเลขท่ี           29/37   ซอยลำดพรำ้ว 23               ถนน          ลำดพรำ้ว                 ต ำบล/แขวง        จนัทรเกษม              .                         

อ ำเภอ/เขต             จตจุกัร                                 จงัหวดั               กรุงเทพมหำนคร                รหสัไปรษณีย ์      10900            .    

หรือ      

  3.                นำยสทุธิธรรม จิรำธิวฒัน ์                                      อำย ุ      72              ปี 

อยู่บำ้นเลขท่ี        22   ซอยสมคิด                               ถนน            เพลินจิต                    ต ำบล/แขวง                ลมุพิน ี           .                               

อ ำเภอ/เขต              ปทมุวนั                               จงัหวดั             กรุงเทพมหำนคร                   รหสัไปรษณีย ์    10330             . 
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 4.          นำงกลัยำนี ภำคอตั                                                  อำย ุ         62          ปี 

อยู่บำ้นเลขท่ี                  318                               ถนน          พหลโยธิน                          ต ำบล/แขวง       จนัทรเกษม             .                  

อ ำเภอ/เขต                 จตจุกัร                         จงัหวดั           กรุงเทพมหำนคร                            รหสัไปรษณีย ์         10900     .         

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 

ประจ ำปี 2564 ในวนัองัคำรท่ี 27 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ธันเดอร ์สตดูิโอ (ทำวน ์อิน ทำวน)์ เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระ

ยำประเสรฐิ แขวงพลบัพลำ  เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 

 (4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

วำระท่ี 1. พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

วำระท่ี  2. พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้

เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

วำระที่  3. พิจำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผูส้อบบัญชีประจ ำปี 

2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้

               เห็นดว้ย                    ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง           

วำระท่ี  4. พิจำรณำอนมุตัิกำรงดจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปี 2563 เพื่อเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ำยเงินปัน

ผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
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(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

               เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                             งดออกเสียง        

วำระท่ี  5. พิจำรณำอนมุตัิกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้

          กำรแต่งตัง้กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่ง กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง 3 คน 

                   กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

5.1 นำยภษิูต ไลท้อง 

                         เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                                  งดออกเสียง    

                   กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล  

5.2 นำยพิรฐั เย็นสดุใจ 

                         เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                                  งดออกเสียง  

    กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

5.3 นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ 

                         เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                                  งดออกเสียง   

วำระท่ี  6. พิจำรณำอนมุตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประจ ำปี 2564 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้

               เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง          

วำระท่ี  7. พิจำรณำอนมุตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2564 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้

              เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                             งดออกเสียง         
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วำระท่ี  8. พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถำ้มี) 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้

              เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง       

 (5)     กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่ำกำร

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

 (6)      ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไม่ระบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุ มี

กำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบไุวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิ

ประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

 กิจกำรใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้พเจำ้ระบใุน

หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 

 
ลำยมือชื่อ                                                                                                  . 
               (                                                                                               ) 

 
ผูม้อบฉนัทะ 

 
ลำยมือชื่อ                                                                                                  . 
               (                                                                                               ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลำยมือชื่อ                                                                                                  . 
               (                                                                                               ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลำยมือชื่อ                                                                                                  . 
               (                                                                                               ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

หมำยเหต ุ

1.ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่ง 
   แยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้                                   
2.วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล                               
3.ในกรณีที่มีวำระท่ีพิจำรณำในกำรประชมุมำกกว่ำวำระท่ีระบไุวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบ 
   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแบบ         
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะผูถื้อหุน้ของบรษิัท                       ทวีี ธันเดอร ์จ ากดั (มหาชน)                                    . 
ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ในวนัองัคำรท่ี 27 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น.ณ ธันเดอรส์ตดูิโอ (ทำวน ์อิน ทำวน)์ 
เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยำประเสริฐ แขวงพลบัพลำ  เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร  10310 หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลำ 
และสถำนท่ีอื่นดว้ย 
 
วำระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                       

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

วำระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

วำระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้

เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

วำระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้

เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

 วำระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้
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เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

 วำระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

วำระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

 วำระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

วำระท่ี                           เรื่อง  เลือกตัง้กรรมกำร (ต่อ)  

              ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                              ไม่เห็นดว้ย                       งดออกเสียง 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                       งดออกเสียง 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                       งดออกเสียง 

              ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                              ไม่เห็นดว้ย                       งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2550 

 

 เขียนที่                                                                . 

          วนัท่ี               เดือน                          พ.ศ.            . 

(1) ขำ้พเจำ้                                                                                                    สญัชำติ                                             .

อยู่บำ้นเลขท่ี                                      .ถนน                                                 ต ำบล/แขวง                                                        .

อ ำเภอ/เขต                                                               .จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์                                . 

ในฐำนะผูป้ระกอบกำรธุรกิจเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั                                                                                 .                          

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท                                              ทวีี ธันเดอร ์                                                               จ ำกดั (มหำชน) 

โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม                                     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั                                          เสียง ดงันี ้

หุน้สำมญั                                                              หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั                                                  เสียง 

หุน้บรุมิสิทธิ                                                           หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กับ                                                  เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

                           1.                                                                                                  อำย ุ                          ปี 

อยู่บำ้นเลขท่ี                                    ถนน                                                      ต ำบล/แขวง                                                      .

อ ำเภอ/เขต                                                       จงัหวดั                                                       รหสัไปรษณีย ์                              .   

หรือกรรมกำรอิสระ                 

         2.                        นำยมนตรี โสคติยำนรุกัษ์                                      อำย ุ       62             ปี 

อยู่บำ้นเลขท่ี           29/37     ซอยลำดพรำ้ว 23       ถนน               ลำดพรำ้ว                  ต ำบล/แขวง               จนัทรเกษม       .                         

อ ำเภอ/เขต             จตจุกัร                               จงัหวดั              กรุงเทพมหำนคร                รหสัไปรษณีย ์     10900                .  

หรือ       

  3.                นำยสทุธิธรรม จิรำธิวฒัน ์                                      อำย ุ      72              ปี 
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อยู่บำ้นเลขท่ี        22   ซอยสมคิด                   ถนน            เพลินจิต                          ต ำบล/แขวง               ลมุพินี                   .       

อ ำเภอ/เขต              ปทมุวนั                           จงัหวดั            กรุงเทพมหำนคร                  รหสัไปรษณีย ์     10330                  . 

 4.                  นำงกลัยำนี ภำคอตั                             อำย ุ                 64                   ปี 

อยู่บำ้นเลขท่ี            318                               ถนน                    พหลโยธิน               ต ำบล/แขวง             จนัทรเกษม               .                     

อ ำเภอ/เขต             จตจุกัร                            จงัหวดั           กรุงเทพมหำนคร                   รหสัไปรษณีย ์         10900               .         

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 
ประจ ำปี 2564 ในวนัองัคำรที่ 27 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ธันเดอรส์ตูดิโอ (ทำวน ์อิน ทำวน)์  กรุงเทพมหำนคร 10310 
หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 

(3) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

         มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

         มอบฉนัทะบำงส่วน คือ 

                      หุน้สำมญั                             หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                          เสียง 

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

วำระท่ี 1. พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย               เสียง          ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

วำระท่ี  2. พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินกำรของบรษิัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย               เสียง          ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

วำระที่  3. พิจำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผูส้อบบัญชีประจ ำปี 

2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
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(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้

               เห็นดว้ย               เสียง          ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

วำระท่ี  4. พิจำรณำอนมุตัิกำรงดจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปี 2563  เพื่อเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ำยเงินปัน

ผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้

               เห็นดว้ย               เสียง          ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

วำระท่ี  5. พิจำรณำอนมุตัิกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้

                   กำรแต่งตัง้กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่ง กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง 3 คน 

                   กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

5.1 นำยภษิูต ไลท้อง 

                   เห็นดว้ย              เสียง        ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

                   กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล  

5.2 นำยพิรฐั เย็นสดุใจ 

                   เห็นดว้ย              เสียง        ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

                   กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล  

5.3 นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ 

                   เห็นดว้ย              เสียง        ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

                   กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล  

วำระท่ี  6. พิจำรณำอนมุตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประจ ำปี 2564 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
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(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้

               เห็นดว้ย               เสียง          ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

วำระท่ี  7. พิจำรณำอนมุตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2564 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้

              เห็นดว้ย               เสียง          ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

วำระท่ี  8. พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถำ้มี) 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้

              เห็นดว้ย               เสียง          ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

 (5)     กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 
 (6)      ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไม่ระบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมี
กำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบไุวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิ
ประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 กิจกำรใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้พเจำ้ระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 
 

ลำยมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูม้อบฉนัทะ 

 
ลำยมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลำยมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลำยมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 
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หมายเหตุ 

1. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพำะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศ และแต่งตัง้
ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ใหเ้ท่ำนัน้ 

2. หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน  (Custodian) 
3. ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่ 

 สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
4. วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจ ำ ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตำมแบบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะผูถื้อหุน้ของบรษิัท            ทวีี ธันเดอร ์จ ากัด (มหาชน)                                        . 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้ เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อ
หุ้น ประจ ำปี 2564 ในวันอังคำรที่ 27 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ธันเดอรส์ตูดิโอ (ทำวน์ อิน ทำวน์)  กรุงเทพมหำนคร 
10310 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 
 
วำระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                       

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

วำระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

วำระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี  ้

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

วำระท่ี                           เรื่อง  เลือกตัง้กรรมกำร (ต่อ)  

              ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่10 

 

การใช้รหัสควิอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลด รายงานประจ าปี 2563  

 ตล ำ ดหลั ก ท รัพ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  โ ด ยบ ริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝ ำ กหลั ก ท รัพ ย์  ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย )  จ ำ กั ด  ใ น  

ฐำนะนำยทะเบียนหลักทรพัยไ์ดพ้ัฒนำระบบเพื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ ส่งเอกสำรกำรประชุมผูถื้อหุน้และ

รำยงำนประจ ำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ่์ำนรหสัคิวอำร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเรียกดขูอ้มลูไดอ้ย่ำงสะดวกและรวดเรว็ 

 ผูถื้อหุน้สำมำรถดำวนโ์หลดขอ้มลูผ่ำน QR Code ตำมขัน้ตอนต่อไปนี ้

 

  

 1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 

 2. สแกน (หนักลอ้งถ่ำยรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code 

3. หนำ้จอจะมีขอ้ควำม (Notification) ขึน้มำดำ้นบน ใหก้ดที่ขอ้ควำมนัน้ เพื่อดขูอ้มลูประกอบกำรประชมุ 

หมำยเหต ุ กรณีที่ไม่มีขอ้ควำม (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สำมำรถสแกน QR Code จำก 

                            แอปพลิเคชนั (Application) อ่ืน ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 

 

 

 1. เปิดแอปพลิเคชนั QR Code READER , Facebook หรือ Line 

     ขัน้ตอนกำรสแกน QR Code ผ่ำน Line 

  เขำ้ไปใน Line และเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) เลือก QR Code สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูประกอบกำรประชมุ 

 

 

 

 

 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

ส าหรับระบบ Android 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่11 
 

ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2564 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

มำดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมำดว้ยตนอง (เร่ิม 12.00 น.) 

แสดงบตัรประจ ำตวั และ แบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode 

 โต๊ะลงทะเบียนผูร้บัมอบฉนัทะ (เริ่ม 12.00 น.) 

 

 ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

-  แสดงหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสำรที่ถกูตอ้งครบถว้น 
-   แสดงส ำเนำบตัรประจ ำตวัผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  
      

 สอบทำนและตรวจสอบควำมถกูตอ้ง 

รบับตัรลงคะแนน 

เขำ้หอ้งประชมุ 

ประธำนเปิดประชมุ (เวลำ 14.00 น.) 

ประธำนเสนอวำระกำรประชมุตำมล ำดบั 

กรณีที่มีผูต้อ้งกำรคดัคำ้นหรืองดออกเสียงในวำระใด ๆ 
ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน (ส ำหรบัผูค้ดัคำ้นหรืองดออกเสียง)  

เจำ้หนำ้ที่เก็บบตัรลงคะแนนเฉพำะผูค้ดัคำ้น  
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

บริษัทลงทะเบียนกำร

ประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้

ดว้ยระบบ Barcode 

 

บริษัทไดจ้ดัใหมี้ Inspector ซึ่งเป็นที่

ปรกึษำกฎหมำยภำยนอก เพื่อท ำ

หนำ้ที่ดแูละ และตรวจสอบกำรนบั

คะแนนเสียงในกำรประชมุสำมญัผู้

ถือหุน้ เพื่อใหก้ำรประชมุสำมญัผูถ้ือ

หุน้เป็นไปอย่ำงโปรง่ใส ถกูตอ้งตำม

กฎหมำยและขอ้บงัคบับรษิัท 

ประธำนกลำ่วสรุปผลคะแนนต่อที่ประชมุ 

   *กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชมุ 

   

ผูถ้ือหุน้ บริษัท  ทีวี ธันเดอร ์ จ ำกัด (มหำชน) ทุกท่ำนตอ้งผ่ำนกำรคดักรอง ณ จุดคดักรอง และปฏิบตัิตำมมำตรกำรและแนวปฏิบตัิกำรเขำ้ร่วมประชุม
สำมญัผูถ้ือหุน้ภำยใตส้ถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ก่อนเขำ้บริเวณสถำนที่จัดประชุมอย่ำงเครง่ครดั บริษัทฯอนญุำตให้
เฉพำะท่ำนผูถ้ือหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ผ่ำนกำรคดักรองและลงทะเบียนแลว้เท่ำนัน้เขำ้สู่หอ้งประชมุ โดยไม่อนญุำตใหผู้ต้ิดตำมเขำ้หอ้งประชมุดว้ย 
 
 



   
 

 

หนำ้ 63 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่12 

 
แผนทีส่ถานทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ของบรษิัท ทีวี ธันเดอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

ณ ธันเดอร ์สตดิูโอ (ทำวน ์อิน ทำวน)์ 

เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยำประเสรฐิ แขวงพลบัพลำ  

เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

โทร 02-559-0022 

โดยสำรรถประจ ำทำง เสน้ทำงถนนลำดพรำ้ว (เขำ้ซอยลำดพรำ้ว 94)  

สำย  8,27,44,96,145,502,92,172,122,126  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มำประชุม บริษัทฯจดัใหม้ีบริกำรรถตูร้บัส่งผูท้ี่เดินทำงมำ

เขำ้ร่วมประชุม ณ บริเวณปำกซอยลำดพรำ้ว 112 (บริเวณป้ัมน ำ้มันเชลล)์ ไปยังสถำนที่ประชุม ธันเดอรส์ตูดิโอ 

(ทำวน ์อิน ทำวน)์ รอบที่ 1 เวลำ 12.00 / รอบที่ 2 เวลำ 13.00 และรอบสุดทำ้ยเวลำ 13.30 น. และเดินทำงกลบั

จำก ธันเดอรส์ตูดิโอ (ทำวน ์อิน ทำวน)์ ไปยังจุดจอดรถรบัส่งรถโดยสำรประจ ำทำงปำกซอยลำดพรำ้ว 94 หลงั

เสรจ็สิน้กำรประชมุ 

 
 


