หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2564
บริษทั ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.
ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์ )
เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียน
ซึ่งพิ มพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่ วยงานกากับดูแล
ได้รณรงค์ให้ลด / เลิ กการแจกของชาร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แนวทางปฏิบตั แ
ิ ละมาตรการเพือ
่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
สาหรับการประชุมสามัญผูถ
้ ือหุน
้ ประจาปี 2564 ของบริษท
ั ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน) มีควำมตระหนักและห่วงใยอย่ำงยิ่งต่อควำมเสี่ยงของกำรแพร่ระบำดของไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็ นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดและดูแลสุข ภำพควำมปลอดภัยของผู้เข้ำ ร่ว ม
ประชุมและเจ้ำหน้ำที่ผูม้ ีส่วนร่วมในกำรจัดกำรประชุมทุกท่ำน บริษัทฯจึงได้กำหนดแนวทำงและมำตรกำรเพื่อ
ป้ อ งกัน กำรแพร่ร ะบำดของโรคติ ด เชื ้อ ไวรัส COVID-19 สำหรับ กำรประชุม ให้เ ป็ น ไปตำมที่ ท ำงรำชกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงขอแจ้งให้ทุกท่ำนทรำบถึงแนวทำงปฏิบตั ิตนในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
อย่ำงเคร่งครัด ดังนี ้
1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2564 ให้แก่กรรมการอิสระ
เพื่อเป็ นกำรป้องกันและลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนำมัยของตัวท่ำนเอง
บริษัทฯขอควำมร่วมมือมำยังผูถ้ ือหุน้ ให้พิจำรณำมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เข้ำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสำมำรถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสำรหลักฐำนล่วงหน้ำ
มำยังบริษัทฯทำงไปรษณียล์ งทะเบียน ภำยในวันที่ 23 เมษำยน 2564 ตำมที่อยู่ดงั นี ้
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
สำนักเลขำนุกำรบริษัท
เลขที่ 1213/309-310 ซอยลำดพร้ำ ว 94 (ปั ญ จมิ ต ร) ถนนศรี ว รำ แขวงพลับ พลำ เขตวัง ทองหลำง
กรุงเทพฯ 10310
ทัง้ นี ้ หำกผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีขอ้ ซักถำมในวำระใด สำมำรถส่งข้อซักถำมดังกล่ำวล่วงหน้ำ มำยังเลขำนุกำรบริษัท ที่
อีเมล์ secretary@tvthunder.co.th ตัง้ แต่วนั ที่ 12 – 23 เมษำยน 2564 โดยบริษัทจะรวบรวมเพื่อนำไปสอบถำมใน
ที่ประชุม และบันทึกในรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
2. กรณีผู้ถือหุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะเข้าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯ ขอให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
อย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยงของกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ดังนี ้
2.1 บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือท่ำนผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำนเตรียมหน้ำกำกอนำมัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลำที่เข้ำ
ร่วมกำรประชุม
2.2 การคั ด กรอง บริษัทฯจะจัดตั้งจุดคัดกรองตำมแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้ำห้อง
ประชุม ผูเ้ ข้ำประชุมทุกท่ำนต้องกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถำมเพื่อคัดกรองโรค COVID-19” ที่เจ้ำหน้ำที่ ณ จุด
ตรวจคัดกรองที่จดั เตรียมไว้ และต้องผ่ำนกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย โดยหำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรคัดกรอง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าไปในบริเวณพืน้ ที่ประชุมในทุกกรณี และขอควำมร่วมมือผูเ้ ข้ำประชุม
ปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่ท่ีจดุ คัดกรองอย่ำงเคร่งครัด (กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ มำประชุมด้วยตนเอง ท่ำนสำมำรถ
มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เข้ำร่วมประชุมแทนได้)
2.3 การลงทะเบียนเข้าและออก ผูเ้ ข้ำประชุมทุกคนต้องลงทะเบียนเข้ำ -ออก โดยใช้โทรศัพท์มือถือ
สแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) และ/หรือบันทึกลงทะเบียนเข้ำ-ออกในแบบฟอร์มของบริษัทฯ ที่บริเวณจุด

ลงทะเบียน และจะต้องลงทะเบียนออก ณ บริเวณทำงออก ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ในกำรติดตำมตัวผูเ้ ข้ำประชุมกรณี
พบว่ำมีผตู้ ิดเชือ้ ไวรัส COVID-19
ผูเ้ ข้ำประชุมที่ผ่ำนกำรคัดกรองและลงทะเบียนจะได้รบั สติ๊กเกอร์ ขอให้ท่านติดสติ๊กเกอร์ และสวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทีอ่ ยู่ในบริเวณพืน้ ทีก่ ารประชุม บริษัทฯ อนุญำตให้เฉพำะท่ำนผู้
ถือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ผ่ำนกำรคั ดกรองและลงทะเบียนแล้วเท่ำนั้นเข้ำสู่หอ้ งประชุม โดยไม่อนุญำตให้
ผูต้ ิดตำมเข้ำห้องประชุมด้วย
3. การประชุม
3.1 บริษัทฯเตรียมกำรเพื่อลดควำมแออัดของผูถ้ ือหุน้ ในพืน้ ที่ประชุม โดยจัดเว้นระยะห่ำงในจุดคัดกรอง
จุดตรวจเอกสำรและจุดลงทะเบียนอย่ำงน้อย 2 เมตร รวมถึงรักษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล 2 เมตร ในบริเวณพืน้ ที่
จัดงำน และจะจัดที่น่ งั ในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่ำงระหว่ำงเก้ำอีอ้ ย่ ำงน้อย 2 เมตร ซึ่งทำให้มีจำนวนที่น่งั จำกัด
สำมำรถรองรับผูถ้ ือหุน้ ได้ประมำณ 30 ที่น่งั โดยบริษัทฯ จะระบุเลขที่น่งั ให้ผถู้ ือหุน้ ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ควำมร่วมมือผูถ้ ือหุน้ นั่งตำมหมำยเลขดังกล่ำว เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมตัวผูเ้ ข้ำประชุมกรณีพบว่ำมีผู้ ติดเชือ้
ไวรัส COVID-19 หำกที่น่ งั เต็มแล้วบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระแทนกำรเข้ำร่วม
ประชุม
3.2 เพื่อสุขอนำมัยที่ดี บริษัทฯ งดบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มใด ๆในบริเวณงำน โดยจะมีเฉพำะนำ้ ดื่ม
บรรจุขวดจัดให้ในห้องประชุมเท่ำนัน้
3.3 บริษัทฯขอควำมร่วมมือโดยเคร่งครัดให้ผเู้ ข้ำประชุมสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ
กำรประชุม งดกำรพูดคุยในที่ประชุม และรักษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลอย่ำงน้อย 1.5 – 2 เมตร ในขณะเดียวกัน
บริษัทฯได้กำหนดให้ผปู้ ฏิบตั ิงำนทุกท่ำนพึงปฏิบตั ิเช่นเดียวกับท่ำนผูเ้ ข้ำประชุม
4. การจัดเตรียมการอื่น ๆ
4.1 บริษัทฯได้ดูแลควบคุมกำรทำควำมสะอำดสถำนที่จัดกำรประชุมให้สะอำดเรียบร้อยก่อนเริ่มกำร
ประชุม และเน้นยำ้ กำรทำควำมสะอำดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผสู้ มั ผัสจำนวนมำก
4.2 บริษัทฯจะจัดเตรียมจุดล้ำงมือ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่ำงเพียงพอ โดยเฉพำะในบริเวณที่มีกำรใช้งำน
ร่วมกันจำนวนมำก เช่นห้องประชุม จุดลงทะเบียน เป็ นต้น
4.3 หำกสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือมีขอ้ กำหนดหรือมำตรกำรใด ๆ จำกหน่วยงำนของรัฐเพิ่มเติม
เกี่ ยวกับกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะแจ้งให้ท่ำนผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งสำรสนเทศต่อตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำงเว็บไซด์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขออภัยในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี ้ หำกเกิดควำมล่ำช้ำในกำรคัดกรองและกำรลงทะเบียนเข้ำ
ประชุมอันเกิดจำกกระบวนกำรและขัน้ ตอนที่เข้มงวดและเคร่งครัดมำกขึน้ กว่ำสถำนกำรณ์ปกติ

วันที่ 8 เมษำยน 2564
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564

เรียน

ท่ำนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

แบบลงทะเบียนในรูปแบบรหัสคิวอำร์ (QR Code)
สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563
รำยงำนประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอำร์ (QR Code)
ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผูไ้ ด้รบั กำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนด
ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั กำรเสนอชื่อประจำปี 2564
ข้อมูลของกรรมกำรอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้
ข้อบังคับของบริษัทเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
เอกสำรและหลักฐำนแสดงสิทธิท่ผี เู้ ข้ำร่วมประชุมต้องนำมำแสดงในวันประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
กำรใช้รหัสคิวอำร์ (QR Code) สำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจำปี 2563
ขัน้ ตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564
แผนที่ของสถำนที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมกำรของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน) (บริษทั ) ในกำรประชุมครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์
2564 มีมติให้เรียกประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 ในวันอังคำรที่ 27 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทำวน์
อิน ทำวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยำประเสริฐ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 เพื่อพิจำรณำเรื่อง
ต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
กำรประชุ ม สำมั ญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ ำปี 2563 ของบริ ษั ท ได้ถู ก จั ด ขึ ้น เมื่ อ วัน ที่ 30
มิถุนำยน 2563 และได้จดั ส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยในระยะเวลำ 14 วันนับแต่วนั ประชุมสำมัญผู้
ถื อ หุ้ น และคณะกรรมกำรได้พิ จ ำรณำแล้ว เห็ น ว่ ำ ถู ก ต้อ งตรงมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และได้ น ำขึ ้น บน
เว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเปิ ดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรำกฏว่ำไม่มีผู้ใดคัดค้ำนหรือขอแก้ไข
รำยงำนกำรประชุมฯ
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
เห็ น สมควรเสนอให้ท่ี ป ระชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ ำปี 2564 รับ รองรำยงำนกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดขึน้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และคณะกรรมกำรเห็นว่ำได้มีกำร
บันทึกไว้ถกู ต้องแล้วรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 2.
กำรลงมติ วำระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดาเนินการของบริษัทในรอบปี ทีผ่ ่านมา
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สรุปผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ
หน่วย : บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน

188,429,855.13

สินทรัพย์รวม

706,529,160.22

หนีส้ ินหมุนเวียน

73,272,118.74

หนีส้ ินรวม

97,423,371.18

รำยได้รวม

294,001,631.69

ขำดทุนสุทธิ

(4,476,614.16)

บริษัทได้สรุปผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งปรำกฎในรำยงำนประจำปี 2563 หัวข้อ ฐำนะกำรเงิน
และผลกำรดำเนินงำน หน้ำ 82 – 98 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 3.
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 รับทรำบผลกำรดำเนินงำน
ของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิง่ ที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 3.
กำรลงมติ
วาระที่ 3.

วำระนีเ้ ป็ นวำระรับทรำบ จึงไม่มกี ำรลงคะแนนเสียง

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจาปี
2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีกำรทำงบกำรเงินรวมสำหรับรอบปี บัญชีสิน้ สุด ณ
วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2563 และผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญ ำตได้ต รวจสอบรับ รองแล้ว เพื่ อ น ำเสนอให้ท่ีป ระชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติในกำรประชุมสำมัญประจำปี ตำมมำตรำที่ 112 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.
2335 กำหนด
ควำมเห็นคณะกรรมกำร

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม สำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจำรณำอนุมัติงบแสดง

ฐำนะทำงกำรเงิน บัญชีกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผูส้ อบบัญชีประจำปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563 และรำยงำนผูส้ อบบัญชี ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรอง
จำกผูส้ อบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีรำยละเอียดปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจำปี หัวข้อ รำยงำนของผูส้ อบบัญชีและ
งบกำรเงิน หน้ำ 100 - 161 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 3.
กำรลงมติ

วำระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารงดจั ดสรรก าไรสุ ทธิ ป ระจ าปี 2563 เพื่ อ เป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปั นผล เนื่องจากผลการดาเนินงานสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลการดาเนินงานขาดทุน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 115 กำหนดให้บริษั ท
จ่ำยเงินปั นผลจำกเงินกำไรเท่ำนัน้ และห้ำมจ่ำยเงินปั นผลในกรณีท่บี ริษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ และมำตรำ 116
กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี
จนกว่ำทุนสำรองจะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิท่เี หลือหลังจำกหักภำษี
และสำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม กำร
จ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะขึน้ กับกระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เงื่อนไขทำงกฎหมำย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงควำม
จำเป็ นและเหมำะสมของปั จจัยอื่น ๆ ในอนำคต และกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของ
บริษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
เนื่องด้วยผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีผล
กำรดำเนินงำนขำดทุน คณะกรรมกำรจึงเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 พิจำรณำอนุมตั ิกำร
งดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำน
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลประกอบกำรประจำปี 2563 กับปี ท่ผี ่ำนมำ
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
ปี 2563
ปี 2562
1.
กำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร*
24,870,536.55
16,599,787.43
2.
กำไร(ขำดทุน)สุทธิ**
(15,271,391.99)
8,270,749.12
3.
จำนวนหุน้
800,030,075
800,030,075
4.
เงินปั นผลจ่ำยอัตรำต่อหุน้
(งดจ่ำยเงินปั นผล)
(งดจ่ำยเงินปั นผล)
5.
รวมจำนวนเงินปั นผลทัง้ สิน้
6.
สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผล
จำกกำไรสะสม*
จำกกำไรสุทธิ**
*จำกกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเฉพำะกิจกำร
**จำกกำไรสุทธิเฉพำะกิจกำรหลังหักสำรองตำมกฎหมำย

กำรลงมติ

วำระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หน้ำ 3

วาระที่ 5.

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่ำในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี ทุก
ครัง้ กรรมกำรคิดเป็ นจำนวนหนึ่งในสำม หรือจำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสำม จะต้องออกจำกตำแหน่ง โดย
กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง ซึ่งในปี นีก้ รรมกำรที่ตอ้ งออกจำกตำแหน่งกรรมกำร
ของบริษัทมีรำยชื่อดังต่อไปนี ้
1 นำยภูษิต ไล้ทอง
ตำแหน่ง กรรมกำรบริษัท
2 นำยพิรฐั เย็นสุดใจ
ตำแหน่ง กรรมกำรบริษัท
3 นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ
ตำแหน่ง กรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งได้
พิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงรอบคอบถึงควำมเหมำะสมที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุดแก่กำรดำเนินงำนของบริษัท ตำม
องค์ประกอบของกรรมกำร ประกอบกับควำมรูค้ วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญแล้ว คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้เสนอให้แต่งตัง้ คณะกรรมกำร 3 ท่ำน ที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระให้กลับเข้ำดำรง
ตำแหน่งต่ออีกวำระหนึ่ง ดังรำยละเอียดประวัติของทัง้ 3 ท่ำนที่ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 4.
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงรอบคอบด้วยควำมระมัดระวังถึงคุณสมบัติของบุคคลผูไ้ ด้รบั กำร
เสนอชื่อทัง้ 3 ท่ำนแล้ว เห็นว่ำบุคคลทัง้ 3 ท่ำนนี ้ เป็ นผูท้ ่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท มี
ควำมรู ้ค วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ ย วชำญอั น เป็ น ประโยชน์ต่ อ กำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตัง้ (1) นำย
ภูษิต ไล้ทอง (2) นำยพิรฐั เย็นสุดใจ (3) นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ ให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัท
ต่อไปอีกวำระหนึ่ง
บริษัทได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวำระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ น
กรรมกำร ตำมกระบวนกำรสรรหำของบริษัทเป็ นกำรล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ 7 ธันวำคม 2563 ถึง
วันที่ 31 มกรำคม 2564 ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท และปรำกฏว่ำไม่มีผถู้ ือหุน้ รำยย่อยเสนอวำระและรำยชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
เห็นควรเสนอให้ท่ีป ระชุมสำมัญผู้ถื อหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมัติก ำร
แต่งตัง้ กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งตำมวำระให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง จำนวน 3ท่ำน คือ
1 นำยภูษิต ไล้ทอง
ตำแหน่ง กรรมกำรบริษัท
2 นำยพิรฐั เย็นสุดใจ
ตำแหน่ง กรรมกำรบริษัท
3 นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ
ตำแหน่ง กรรมกำรบริษัท
กำรลงมติ วำระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6.

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน
ของกรรมกำร จำกผลประกอบกำรของบริษัทในปี ท่ีผ่ำนมำ กำรปฏิบตั ิงำนและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร โดย
เปรียบเทียบอ้ำงอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทัง้ ผลสำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำร
หน้ำ 4

ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท ไทย (IOD) แล้ว พบว่ำค่ำตอบแทนกรรมกำรที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ใน
อัตรำใกล้เคียงกับค่ำเฉลี่ยโดยรวมของตลำด
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
เห็นสมควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2564 โดยคณะกรรมกำรจะได้รบั ค่ำตอบแทนรำยไตรมำสทุกไตรมำส และ
ได้รบั ค่ำตอบแทนเป็ นค่ำเบีย้ ประชุมต่อครัง้ ภำยในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.00 บำท ซึ่งเป็ นวงเงินค่ำตอบแทน
กรรมกำรที่เท่ำกับปี 2563 ดังนี ้
1. ค่ำเบีย้ ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตำแหน่ง
ค่ำเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บำท)
ประธำนกรรมกำรบริษัท
20,000
กรรมกำรบริษัท
15,000
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
20,000
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
15,000
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ตำแหน่ง
ค่ำเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บำท)
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
20,000
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
15,000
คณะกรรมกำรสรรหำ/พิจำรณำค่ำตอบแทน
ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรสรรหำ/พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำ/พิจำรณำค่ำตอบแทน
2. ค่ำตอบแทนรำยไตรมำส
ตำแหน่ง

ค่ำเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บำท)
20,000
15,000

ค่ำตอบแทนรำยไตรมำส (บำท) ต่อท่ำนต่อไตรมำส

ประธำนกรรมกำร

30,000

กรรมกำร

30,000

ตำรำงเปรียบเทียบค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2564 และปี 2563
ตาแหน่ง/องค์ประกอบค่าตอบแทน
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

เบีย้ ประชุม (ต่อครั้ง/บาท)
ปี 2564
ปี 2563
(ปี ทีเ่ สนอ)
20,000
20,000
15,000
15,000

ค่าตอบแทนรายไตรมาส
ปี 2564
ปี 2563
(ปี ทีเ่ สนอ)
30,000
30,000
30,000
30,000
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ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

20,000
15,000
20,000
15,000
20,000

20,000
15,000
20,000
15,000
20,000

-

-

15,000

15,000

-

-

ในกำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรในครั้ง นี ้ คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท ไม่ ได้รับ
ผลประโยชน์อื่นใดนอกจำกเบีย้ ประชุมและค่ำตอบแทนรำยไตรมำสตำมรำยละเอียดที่กำหนดข้ำงต้น
กำรลงมติ วำระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมำประชุม
วาระที่ 7.

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 43 กำหนดว่ำ ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี
ของบริษัททุกปี ในกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
นอกจำกนี ้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีกำรหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หำก
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่ำวปฏิบัติหน้ำที่มำแล้ว 7 รอบปี บัญชีไม่ว่ำจะติดต่อกันหรือไม่ โดยกำรหมุนเวียน ไม่จำเป็ นต้อง
เปลี่ยนบริษัทผูส้ อบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสำมำรถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรำยอื่น ๆ ในสำนักงำนตรวจสอบบัญชีนนั้ แทน
ผูส้ อบบัญชีรำยเดิมได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรำยที่พน้ จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่จำกกำรหมุนเวียน
ผูส้ อบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลำอย่ำงน้อยห้ำรอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วเห็นควรให้เปลี่ยนผูส้ อบบัญชีจำกรำยเดิมเป็ นบริษัท สำนักงำน ดร.วิรชั
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เนื่องจำกเห็นว่ำผูส้ อบบัญชีจำกบริษัท สำนักงำน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด มี
คุณสมบัติครบถ้วนเหมำะสม มีมำตรฐำนกำรทำงำนที่ดี มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชี มี
ควำมรูค้ วำมเข้ำใจในธุรกิจ มีควำมเป็ นอิสระ ไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสีย ระหว่ำงผูส้ อบบัญชีกับบริษัท
บริษัทย่อย ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว และข้อเสนอค่ำสอบบัญชีของบริษัท
สำนักงำน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็ นอัตรำที่ลดลงจำกค่ำสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีปีท่ีผ่ำนมำ และ
เห็นควรเสนอให้กำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจำปี 2564 เป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 1,750,000.00 บำท โดยไม่
รวมค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
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ตำรำงเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่ำสอบบัญชี
2. ค่ำบริกำรอื่น ๆ

รอบปี บัญชี 2564
(ปี ทีเ่ สนอ)
1,750,000.00
จ่ำยตำมจริง

รอบปี บัญชี 2563
2,150,000.00
96,800.00

ผูส้ อบบัญชีตำมรำยชื่อข้ำงต้นไม่ได้ให้บริกำรอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัท
ย่อย/ผูบ้ ริหำร/ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็ นอิสระในกำรตรวจสอบ
และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำร
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ประจำปี 2564 จำกบริษัท สำนักงำน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท มีรำยชื่อดังนี ้
1. ดร.วิรชั อภิเมธีธำรง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 1378 หรือ
2. นำยชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษำ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 3196 หรือ
3. นำยอภิรกั ษ์ อติอนุวรรตน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 5202 หรือ
4. ดร.ปรีชำ สวน
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 6718 หรือ
5. นำงสำวกรแก้ว ดำบแก้ว
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 8463
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท ในกรณีท่ีผสู้ อบบัญชีรบั
อนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้บริษัท สำนักงำน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด จัดหำ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตอื่นของ บริษัท สำนักงำน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ทำหน้ำที่แทน โดยผูส้ อบบัญชี
ไม่ได้ให้บริกำรอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหำร/ผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็ นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่อ
งบกำรเงินของบริษัท ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีท่ีเสนอชื่อแต่งตัง้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทในปี นี ้ เป็ นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ผู้สอบบัญ ชี ข องบริษั ท เป็ น ปี ท่ี 1 ผู้สอบบัญ ชี ข องบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ย สัง กัด สำนัก งำนสอบบัญ ชี เ ดี ย วกัน
นอกจำกนีค้ ณะกรรมกำรได้อนุมตั ิค่ำสอบบัญชีและค่ำสอบทำนรำยไตรมำสของบริษทั จำนวน 1,160,000.00 บำท
ซึ่ง ไม่ ร วมค่ ำ สอบบัญ ชี และค่ ำ สอบทำนรำยไตรมำสของบริษั ท ย่ อ ยในวงเงิ น 590,000.00 บำท รวมเป็ น เงิน
ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,750,000.00 บำท
กำรลงมติ วำระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8.

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ และขอเรียนเชิญท่ำนผูถ้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมตำมวันเวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวโดยพร้อม
เพรียงกัน และบริษัทฯจะเปิ ดให้ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมตัง้ แต่เวลำ 12.00 น.เป็ นต้นไป สำหรับผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดที่
ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกรุ ณำกรอกข้อควำมในหนังสือมอบฉันทะ
ฉบับหนึ่งฉบับใดตำมที่ ได้จัดส่งมำพร้อมนีใ้ ห้ค รบถ้ว นสมบูร ณ์ โดยให้ท่ำนเลื อ กใช้เ พี ย งฉบับ เดีย วเท่ำนั้น ตำม
ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอำกรแสตมป์ 20
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บำท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้ำ
ร่วมประชุมตำมที่ได้ระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยนีด้ ว้ ย
บริษัทได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ รำยย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวำระกำรประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ำ เพื่อส่งเสริมกำรปฏิบตั ิ
ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุน้
ประจำปี 2564 ได้ในช่วงระหว่ำงวันที่ 7 ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2564 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์
บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่ำวผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวำระ
กำรประชุมแต่อย่ำงใดขอแสดงควำมนับถือ

ขอแ สดงควำมนับถือ

( นำย มนตรี โสคติยำนุรกั ษ์ )
ประธำนกรรมกำร
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563
ของ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทำวน์ อิน ทำวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยำ
ประเสริฐ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
รศ.ดร.มนตรี โสคติ ย ำนุ รัก ษ์ ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำ ที่ เ ป็ น ประธำนที่ ป ระชุ ม ประธำนฯได้ก ล่ ำ วต้อ นรั บ
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำน และกล่ำวว่ำด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-19 ได้เริ่มคลี่คลำยมำ
ระดับหนึ่งนัน้ บริษัทฯ จึงได้จดั ให้มีกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ขึน้ ในวันนี ้ ณ ธันเดอร์สตูดิโอ หลังจำกที่ได้เลื่อนกำรจัดประชุมสำมัญ
ผู้ถื อ หุ้น เนื่ อ งจำกสถำนกำรณ์ก ำรระบำดของโรค COVID-19 หลัง จำกนั้น ได้ม อบหมำยให้น ำยณฐกฤต วรรณภิ ญ โญ เป็ น
ผูด้ ำเนินกำรก่อนกำรเริ่มประชุม
นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ กล่ำวว่ำเพื่อปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนดและควำมปลอดภัยของผู้
ถือหุน้ และผูเ้ ข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน บริษัทฯ จึงขอชีแ้ จงมำตรกำรและแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรน่ำ หรือ COVID-19 ดังนี ้
1. บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือให้ท่ำนผู้ถือหุ้น พิจำรณำมอบฉันทะกำรเข้ำประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แก่
กรรมกำรอิสระของบริษัทแทน เพื่อเป็ นกำรป้องกันและลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 โดยบริษัทได้เปิ ด
โอกำสให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถส่งข้อซักถำมเกี่ยวกับวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ เพื่อนำมำสอบถำมในที่ประชุม และบันทึกในรำยงำนกำร
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบริษัทต่อไป
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรและแนวทำง
กำรดำเนินกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯอย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยงของกำรแพร่ระบำดของไวรัส
COVID-19
3. บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำน เตรียมหน้ำกำกอนำมัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลำที่เข้ำร่วมกำรประชุม
4. บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ จุดคัดกรองตำมแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรคก่อนเข้ำห้องประชุม
5. ผูเ้ ข้ำประชุมทุกท่ำนต้องกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถำมเพื่อคัดกรองโรค COVID-19” ที่เจ้ำหน้ำที่
ณ จุดตรวจคัดกรองที่จดั เตรียมไว้ และต้องผ่ำนกำรตรวจวัดอุณหภูมิรำ่ งกำยทุกท่ำน
6. กรณีไม่ผ่ำนกำรคัดกรอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญำตให้เข้ำในบริเวณพืน้ ที่ประชุมในทุกกรณี และขอควำมร่วมมือ
ผูเ้ ข้ำประชุมปฏิบัติตำมคำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่ท่ีจุดคัดกรองอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนีผ้ ูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบ
ฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เข้ำร่วมประชุมแทนได้
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7. ผูเ้ ข้ำประชุมทุกท่ำนต้องลงทะเบียนเข้ำ-ออก โดยใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ หรือบันทึกลงทะเบียนเข้ำ-ออกในแบบฟอร์ม
ของบริษัทฯ ที่บริเวณจุดลงทะเบียน และจะต้องลงทะเบียนออก ณ บริเวณทำงออก ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ในกำรติดตำมตัวผูเ้ ข้ำ
ประชุมกรณีพบว่ำมีผตู้ ิดเชือ้ ไวรัส COVID-19
8. ผูเ้ ข้ำประชุมที่ผ่ำนกำรคัดกรองและลงทะเบียนจะได้รบั สติก๊ เกอร์ ขอให้ท่ำนติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ำกำกอนำมัย
หรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำที่อยู่ในบริเวณพืน้ ที่กำรประชุม ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ อนุญำตให้เฉพำะท่ำนผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ผ่ำน
กำรคัดกรองและลงทะเบียนแล้วเท่ำนัน้ เข้ำสู่หอ้ งประชุม โดยไม่อนุญำตให้ผตู้ ิดตำมเข้ำห้องประชุมด้วย
9. เพื่ อ ลดควำมแออัด ของผู้ถื อ หุ้น ในพื ้น ที่ ป ระชุ ม บริ ษั ท ฯ จัด เว้น ระยะห่ ำ งในจุด คัด กรอง จุ ด ตรวจเอกสำรจุด
ลงทะเบียนอย่ำงน้อย 2 เมตร และจัดที่น่ งั ในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่ำงระหว่ำงเก้ำอีอ้ ย่ำงน้อย 2 เมตร จึงทำให้มีจำนวนที่น่ งั
จำกัด รองรับผูถ้ ือหุน้ ได้ประมำณ 30 ที่น่ งั โดยบริษัทฯ จะระบุเลขที่น่ งั ให้ผถู้ ือหุน้ ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอควำมร่วมมือผู้
ถือหุน้ นั่งตำมหมำยเลขดังกล่ำว เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมตัวผูเ้ ข้ำประชุมกรณีพบว่ำมีผตู้ ิดเชือ้ ไวรัส COVID-19 หำกที่น่ งั เต็ม
แล้วบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเข้ำร่วมประชุมแทน
10. บริษัทฯ งดบริกำรอำหำร ชำ กำแฟ ในบริเวณงำน โดยจะมีเฉพำะนำ้ ดื่มบรรจุขวดจัดให้ในห้องประชุมเท่ำนัน้ ทัง้ นี ้
เพื่อสุขอนำมัยของผูเ้ ข้ำประชุมทุกท่ำน
11. เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำด จึงไม่ได้จดั เตรียมไมโครโฟนสำหรับกำรสอบถำม ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมที่ประสงค์
จะสอบถำมในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถำมให้แก่เจ้ำหน้ำที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถำมแก่ประธำนกรรมกำรต่อไป
12. บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือท่ำนผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ
กำรประชุมอย่ำงเคร่งครัด งดกำรพูดคุ ยในที่ประชุม และรักษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลอย่ำงน้อย 1.5 – 2 เมตร ทั้งนีบ้ ริษัทฯ ได้
กำหนดให้ผปู้ ฏิบตั ิงำนทุกท่ำนพึงปฏิบตั ิเช่นเดียวกับท่ำนผูถ้ ือหุน้
13. ระหว่ำงกำรประชุม หำกพบเห็นผูท้ ่มี ีอำกำรไอ จำม หรือมีควำมเสี่ยง ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ ณ จุดคัดกรองทันที
14. บริษัทฯ ได้ทำควำมสะอำดสถำนที่จดั กำรประชุมด้วยแอลกอฮอลล์ก่อนเริ่มกำรประชุม และเน้นยำ้ กำรทำควำม
สะอำดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผสู้ มั ผัสจำนวนมำกตลอดกำรประชุม และหลังเสร็จสิน้ กำรประชุม
15. บริษัทฯ จัดเตรียมจุดล้ำงมือ เจลแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีกำรใช้งำนร่วมกันจำนวนมำกอย่ำงเพียงพอ เช่นห้อง
ประชุม จุดลงทะเบียน เป็ นต้น
ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ต้องขออภัยในควำมไม่สะดวก อันเนื่องมำจำกมำตรกำรกำรป้องกันภำยใต้สถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 มำ ณ ที่นี ้
หลังจำกนั้นได้กล่ำวแนะนำกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษำบริษัทฯที่เข้ำร่วม
ประชุม และร่วมชีแ้ จง หรือ ตอบข้อซักถำม ในกำรประชุม ดังนี ้
กรรมการบริษัททีเ่ ข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่ำน ดังนี ้
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรกั ษ์
2. รศ.ดร.กัลยำนี ภำคอัต

ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรอิสระ
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3. นำยสุทธิธรรม จิรำธิวฒ
ั น์
4. นำยสมพงษ์ วรรณภิญโญ
5. นำงภัทรภร วรรณภิญโญ
6. นำยภูษิต ไล้ทอง
7. นำยพิรฐั เย็นสุดใจ
8. นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ

กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริษัท
รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน /
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / รองประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำรบริษัท / ผูช้ ่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
1. นำงปิ ยพร ไล้ทอง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / ผูช้ ว่ ยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอำวุโส
สำยงำนบริหำรกำรผลิต
2. นำงสำวนำรี วิชชุนำกร
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / ผูช้ ว่ ยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
สำยงำนบริหำรกำรเงิน / ผูบ้ ริหำรกำรเงิน
3. นำงสำวณภัทร วรรณภิญโญ

ผูช้ ่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สำยงำนกำรขำยและกำรตลำด

และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ บริษัทฯได้เชิญ คุณสุกัญญำ ภิญโญวิทยะกูล คุณเดชชัย ธำรสิทธิ์ คุณวสันต์ สีหะวงษ์ ตัวแทน
ผูส้ อบบัญชี จำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ำร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถำมจำกผูถ้ ือหุน้
สำหรับกำรตรวจสอบกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชุมที่กำหนดในวันนี ้ บริษัทได้เรียนเชิญคุณมนัญญำ ฐิ ติ
นันทวรรณ ที่ปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำย จำกบริษัท ที่ปรึกษำกฎหมำย ซีเอ็มที จำกัด ซึ่งมีควำมเป็ นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วน
ได้เสียใดๆกับบริษัท เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำร
ลงคะแนนเสียง รวมทัง้ ดูแลให้กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่ำงโปร่งใสถูกต้องเป็ นไปตำมกฎและข้อบังคับของบริษัท
และแนะนำ คุณศมจรีย ์ แก้วขอมดี ผู้ตรวจสอบภำยใน จำกบริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด และ คุณศิริพร
รติรตั นำนนท์ เลขำนุกำรบริษัท
หลังจำกนัน้ นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบถึงวำระกำรประชุม และชีแ้ จงวิธีกำรลงคะแนน กำรนับ
คะแนนในวันนีด้ งั นี ้
วาระการประชุม
วำระที่ 1
วำระที่ 2

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562
พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่ำนมำ
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วำระที่ 3
วำระที่ 4
วำระที่ 5
วำระที่ 6
วำระที่ 7
วำระที่ 8
วำระที่ 9

พิจำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผูส้ อบบัญชี ประจำปี
2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
พิ จ ำรณำอนุ มั ติ จั ด สรรก ำไรสุ ท ธิ ป ระจ ำปี 2562 เป็ นทุ น ส ำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ ำ ยเงิ น
ปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
พิจำรณำอนุมตั ิกำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563
พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำรกำหนดค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจำปี
2563
พิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทรำบว่ำกำรตรวจนับผลคะแนนเสียงในวันนี ้ บริษัทได้นำระบบบำร์โค้ดมำใช้
เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกแก่กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลำขัน้ ต้อนดังกล่ำวให้รวดเร็วยิ่งขึน้ โดยบริษัทจะแสดง
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ในทุกวำระที่มีกำรลงมติให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบ
ขัน้ ตอนกำรลงคะแนนเสียงมีดงั นี ้
1. กำรออกเสียงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสียงที่เจ้ำหน้ำที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุม
2. ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดที่มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวำระใดจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้ ๆ
3. ภำยหลังจำกที่ท่ำนได้รบั ทรำบรำยละเอียดในแต่ละวำระแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวำระใด
ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รบั จำกเจ้ำหน้ำที่ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือ
ขึน้ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่จดั เก็บ ทัง้ นี ้ สำหรับวำระที่ 5 กำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ตอ้ งออกตำมวำระ บริษัทจะ
เก็บบัตรลงคะแนนตำมรำยชื่อกรรมกำรที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นรำยบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทัง้ เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนก่อน
แล้วจึงจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยหลังจบกำรประชุมแล้ว โดยวำงบัตรลงคะแนนไว้ท่ีโต๊ะหรือส่งให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทเมื่อจบกำรประชุมในวันนี ้
4. วำระที่ 2 เป็ นวำระแจ้งเพื่อทรำบจึงไม่ตอ้ งมีกำรออกเสียงลงคะแนน
5. วำระ 1 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนน
เสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสียง / ส่วนวำระที่ 6 ต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุม / วำระที่ 8 ต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่ำวนัน้ หักออกจำกจำนวนเสียงทัง้ หมดที่
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เข้ำร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวำระนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ไี ม่มีผใู้ ดแสดง
ควำมเห็นคัดค้ำน หรือแสดงควำมคิดเห็นเป็ นอย่ำงอื่น ให้ถือว่ำที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
7. สำหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้ำร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัท
ได้บนั ทึกคะแนนเสียงดังกล่ำวตำมที่ผถู้ ือหุน้ ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
8. กรณีดงั ต่อไปนี ้ จะถือว่ำเป็ นบัตรเสีย
(1)
บัตรลงคะแนนที่มีกำรทำเครื่องหมำยมำกกว่ำ 1 ช่อง
(2)
บัตรลงคะแนนที่มีกำรขีดฆ่ำและไม่มีลำยมือชื่อกำกับ
(3)
บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้มีกำรลงลำยมือชื่อกำกับ
 หำกผูถ้ ือหุน้ ต้องกำรแก้ไขกำรออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่ำของเดิมและลงลำยมือชื่อกำกับทุกครัง้
 บริษัทจะไม่นบั บัตรเสียเป็ นฐำนเสียงในกำรคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวำระที่ 6 ที่จะนับบัตรเสียเป็ นฐำนเสียง
ในกำรคำนวณคะแนนเสียง
9. เพื่อมิให้เป็ นกำรเสียเวลำระหว่ำงที่รอกำรนับคะแนนเสียง จะให้พิจำรณำวำระถัดไป
10. กำรประชุมจะพิจำรณำเรื่องตำมลำดับระเบียบวำระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวำระ
และเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถำมก่อน แล้วจึงจะให้มีกำรลงมติสำหรับวำระนัน้ ๆ กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ต้องกำรซักถำมหรือแสดงควำมเห็น กรุณำยกมือขึน้ และขอให้ท่ำนแจ้งชื่อและนำมสกุล และในกรณีท่ีท่ำนเป็ นผูร้ บั
มอบฉันทะ กรุณำแจ้งชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ท่ำนรับมอบฉันทะมำให้ท่ปี ระชุมทรำบด้วยทุกครัง้
หลังจำกนัน้ นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ ซักถำมวิธีกำรลงคะแนน
เมื่อไม่มีท่ำนใดซักถำม
ก่อนเริ่มกำรประชุม นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แถลงว่ำมีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองทัง้ สิน้ 23 รำย นับจำนวน
หุน้ ได้ 487,724,609 หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมำประชุมจำนวน 22 รำย นับจำนวนหุน้ ได้ 37,360,800 หุน้ รวมผูเ้ ข้ำร่วมประชุม
ทั้ง หมด 45 รำย นับ จ ำนวนหุ้น รวมกั น ได้ 525,085,409 หุ้น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 65.6332 ของหุ้น ที่ อ อกและช ำระแล้ว จ ำนวน
800,030,075 หุน้ ซึ่งถือว่ำครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับบริษัทแล้ว และเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรกั ษ์ ประธำนกรรมกำร/
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ทำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม กล่ำวเปิ ดกำรประชุม
เปิ ดการประชุม
รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรกั ษ์ ประธำนที่ประชุม กล่ำวขอบคุณ และเปิ ดกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 เพื่อ
พิจำรณำเรื่องต่ำงๆตำมระเบียบวำระที่กำหนด ตำมที่แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบแล้ว และตำมที่ปรำกฏในหนังสือเชิญประชุม โดย
มอบหมำยให้ นำยพิ รัฐ เย็ น สุด ใจ เป็ น ผู้ด ำเนิน กำรประชุมในแต่ละวำระ และมอบหมำยให้นำยณฐกฤต วรรณภิ ญ โญ เป็ น
เลขำนุกำรในที่ประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

นำยพิรฐั เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่
24 เมษำยน 2562 ตำมรำยละเอียดสำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2562 ที่ได้
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จัดส่งล่วงหน้ำไปพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำน และได้จัดส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดแล้ว ทัง้ นีค้ ณะกรรมกำรเห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้มีกำรบันทึกไว้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และ
บริษัทได้นำขึน้ บนเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเปิ ดเผยแก่ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีผูใ้ ดคัดค้ำนหรือขอแก้ไข จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
จำกนั้นได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ้น และผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ ซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น เมื่อไม่มีท่ำนใด
ซักถำม จึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำลงมติ
นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขำนุกำรที่ประชุม ได้แถลงว่ำในวำระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 2 รำย จำนวน
120,000 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมทัง้ สิน้ 47 รำย รวมจำนวนหุน้ 525,205,409 หุน้
มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย

วาระที่ 2

525,205,409

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

พิจารณารับทราบผลการดาเนินการของบริษทั ในรอบปี ทีผ่ ่านมา

นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดย
รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2562 ซึ่งสรุปได้ดงั นี ้
ในปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 756.45 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จำนวน 3.19 ล้ำนบำท คิดเป็ น 0.42%
เกิดจำกกำรกำรรับรู ก้ ำรด้วยค่ำของค่ำควำมนิยม 6.80 ล้ำนบำท และกำรเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนจำกกำรยกเลิกกำรลงทุนใน
บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำภำยในปี 2562
หนีส้ ินรวมของปี 2562 จำนวน 143.93 ล้ำนบำทเพิ่มขึน้ จำกปี 2561 จำนวน 58.45 ล้ำนบำท คิดเป็ น 68.38% สำเหตุ
หลักมำจำกเจ้ำหนีก้ ำรค้ำที่เพิ่มขึน้ 14.71 ล้ำนบำท และรำยได้รบั ล่วงหน้ำเพิ่มขึน้ 41.39 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกงำนรับจ้ำงผลิต
ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2562 มีจำนวน 612.53 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จำนวน 61.63 ล้ำนบำท คิดเป็ น 9.14%
สำเหตุมำจำกกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2562 จำนวน 64.00 ล้ำนบำท
ในส่วนของรำยได้รอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีรำยได้รวม 394.78 ล้ำนบำท ลดลง 24.51% เมื่อ
เทียบกับปี 2561 โดยรำยได้ท่ีลดลงสำเหตุหลักๆ มำจำกสภำะเศรษฐกิจ ที่กดดันอุตสำหกรรมโฆษณำทำให้กำรเติบโตลดลง
ค่อนข้ำงมำก ทำให้รำยได้ในสัดส่วนของธุรกิจโฆษณำลดลงประมำณ 17% หรือประมำณ 34 ล้ำนบำท และอีกสำเหตุมำจำกกำร
ลดลงของรำยได้ค่ำบริกำรหรือกำรรับจ้ำงผลิตที่ทำงบริษัทรับจ้ำงผลิตละคร ซีรียส์ ให้กับสถำนีทีวีดิจิตอลต่ำง ๆ ลดลงจำนวน
95.99 ล้ำนบำท หรือลดลง 30.32% สำเหตุหลักมำจำกไม่มีกำรรับรูร้ ำยได้ของกำรผลิตละครภำยในปี และไม่ได้มีกำรผลิตรำยกำร
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ที่เป็ น Big Format หรือรำยกำรที่เป็ นซีรียส์ใหญ่ ๆ เช่นรำยกำร Dance Dance Dance เหมือนในปี 2561 จึงทำให้กำไรขั้นต้น
ลดลง 110 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงประมำณ 26% เมื่อเทียบกับปี 2561 ทำให้ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ท่ี 4 ล้ำนบำท ลดลง
ประมำณ 88% เมื่อเทียบกับปี 2561
หลัง จำกนั้น นำยพิ รัฐ เย็ น สุด ใจ ได้อ ธิ บ ำยถึ ง ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ก ำรระบำดของโรค COVID-19 ซึ่ง มี
ผลกระทบกับรำยได้และบุคคลำกรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีมำตรกำรหลัก ๆ ดังนี ้ 1) มำตรกำร Work From Home ให้พนักงำน
ส่วนใหญ่สำมำรถทำงำนที่บำ้ นได้ 2) มำตรกำรดูแลป้องกันสุขภำพให้กับพนักงำนด้วยกำรทำประกัน COVID-19 ให้กับพนักงำน
ของบริษัททุกคน 3) มำตรกำรเรื่องกำรรักษำควำมสะอำดปลอดภัยตำมที่กรมควบคุมโรคกำหนด โดยกำรทำควำมสะอำดและฉีด
นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ โรคทัง้ ในส่วนของออฟฟิ ศที่ทำงำน และสตูดิโอที่ใช้ถ่ำยทำรำยกำรทุกครัง้ 4) กำรปฏิบตั ิตำมคำสั่ง กฎ ระเบียบ ที่ทำง
หน่วยงำนรำชกำรกำหนด 5) กำรวำงแผนเรื่อง Cash Flows มีกำรวำงแผนและติดตำมอย่ำงเข้มงวด เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไป
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมี Cash Flows อย่ำงเพียงพอในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทไปจนถึงปี นแี ้ ละปี หน้ำ 6) มำตรกำรลดต้นทุ น
และค่ำใช้จ่ำย บริษัทได้มีกำรเจรจำกับทำงสถำนีได้ โดยขอให้สถำนีพิจำรณำอนุญำตให้บำงรำยกำรนำเทปมำรีรนั ได้ในช่วงที่ไม่
สำมำรถถ่ำยทำรำยกำรได้ ซึ่งในส่วนนีจ้ ะช่วยทำให้ตน้ ทุนลดลง นอกจำกนีบ้ ริษัทยังได้มีกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลงอีกด้วย
ในส่วนผลกระทบของบริษัทฯ จำกสถำนกำณ์ COVID-19 นัน้ จะเห็นได้ว่ำในเดือน มีนำคม - พฤษภำคม รำยได้จำก
สัดส่วนโฆษณำลดลง 25-30% ในช่วงสำมเดือนที่ผ่ำนมำเนื่องจำกลูกค้ำขอยกเลิกกำรลงโฆษณำ บริษัทฯ ก็ได้มีกำรเจรจำขอให้
ลูกค้ำเลื่อนกำรใช้เงินออกไปก่อน ซึ่งในส่วนนีก้ ็จะช่วยทำงด้ำนรำยได้ของบริษัทฯ
นอกจำกนีน้ ำยพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบถึงรำยกำรในปั จจุบนั ที่บริษัทผลิตเพื่อขำยโฆษณำ โดยหลัก ๆ
มีทงั้ หมด 4 รำยกำรที่ออกอำกำศทำงสถำนีช่อง 3 ได้แก่ รำยกำรมำสเตอร์คีย ์ ละครหลวงตำมหำชน รำยกำรเทคมีเอ้ำท์ไทยแลนด์
และรำยกำร Who is NO.1 ซึ่งทัง้ 4 รำยกำรนีจ้ ดั อยู่ในหมวดของรำยได้ค่ำโฆษณำ และรำยกำรที่รบั จ้ำงผลิตในปี 2563 นี ้ บริษัท
ฯ มีรำยกำรที่รบั จ้ำงผลิตที่เพิ่มมำกขึน้ จำกปี ก่อนประมำณ 2-3 รำยกำรที่กำลังดำเนินกำรอยู่ ซึ่งในปี นบี ้ ริษัทฯ ค่อนข้ำงโฟกัสไปใน
งำนรับจ้ำงผลิตเกี่ยวกับละคร ไม่ว่ำจะเป็ นกำรผลิตละครให้สถำนีต่ำง ๆ เหมือนเดิมแล้ว ยังมีกำรผลิตดรำม่ำซีรียใ์ ห้กบั ช่อง OTT
คือกำรชมรำยกำรโทรทัศน์ผ่ ำนช่องทำงอินเตอร์เน็ต ส่วนงำนรับจ้ำงผลิตที่กำลังออกอำกำศอยู่ในช่อง TRUE 4U ได้แก่รำยกำร
Show Me The Money เป็ นรำยกำรประกวดร้องเพลง และอีกรำยกำรที่รบั จ้ำงผลิตเป็ นช่องทำง OTT คือช่อง AIS Play มีทงั้ หมด 3
รำยกำร ได้แก่ รำยกำรเทคกำยเอ้ำท์ ซีรียส์เสน่หำสตอรี่ และรำยกำรเทคมีเอ้ำท์เรียลริตี ้
หลังจำกนั้น นำยพิรฐั เย็นสุดใจ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ ซักถำมหรือ แสดงควำม
คิดเห็น
มีผถู้ ือหุน้ ซักถำม ดังนี ้
1. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถำมถึงแนวโน้มงำนรับจ้ำงผลิตโดยเฉพำะในช่วง Lock Down และ New
Normal ซึ่งเป็ นรำยได้หลักของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้รบั ประโยชน์จำกกำรรีรนั บ้ำงหรือไม่
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ ในช่วง Lock Down ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถถ่ำยทำรำยกำรอะไรได้เลย บริษัทฯ จึง
นำ Content เก่ำกลับมำรีรนั ทำงสถำนีช่อง 3 ซึ่งประโยชน์ท่ไี ด้คือทำให้ไม่เกิดต้นทุนในกำรถ่ำยทำรำยกำร
2. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถำมถึง สำเหตุท่ี Gross Profit Margin ลดลง และมีแนวทำงแก้ไขอย่ำงไร
บ้ำง
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ สำเหตุหลักที่ Gross Profit Margin ปี ท่แี ล้วลดลง จะลดลงจำกโฆษณำเป็ นหลัก
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GPที่หำยไปเฉพำะสัดส่วนของโฆษณำหำยไปประมำณเกือบ 58 % สำเหตุท่ีลดลงไปค่อนข้ำงเยอะเนื่องจำกบริษัทไม่ได้ผลิต
รำยกำรใหม่ท่ีอยู่ในส่วนของรำยได้โฆษณำ ลูกค้ำมีกำรเปลี่ยนกำรใช้เงินบำงส่วนจำกทีวีไปสู่ออนไลน์ ซึ่งทำงบริษัทก็ตระหนักถึง
ประเด็นในส่วนนี ้ จึงได้ดำเนินกำรหลำยๆ อย่ำงเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรเพื่อลงทำงช่อง Youtube , Line TV และ AIS Play เพื่อเป็ น
กำรชดเชยรำยได้ท่ีขำดหำยไปจำกทีวีเข้ำมำสู่ออนไลน์ แนวทำงกำรแก้ไขสำหรับ Gross Profit Margin ที่ลดลงในสัดส่วนของ
รำยได้ค่ ำ โฆษณำ ในปี 2563 นี ้ สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ก ำลั ง ด ำเนิ น กำรอยู่ คื อ ดู แ ลในเรื่ อ งของค่ ำ ใช้จ่ ำ ยต่ ำ งๆ ไม่ ว่ ำ จะเป็ น กำร
Reorganization ในระดับหนึ่ง กำรเจรจำกับทำงสถำนีในเรื่องของค่ำเช่ำเวลำ ซึ่งในส่วนนีไ้ ด้เจรจำกับทำงสถำนีไปบำงส่วนแล้ว ก็
ได้รบั ผลตอบรับที่ดีจำกทำงสถำนี คำดว่ำในครึง่ ปี หลังนีน้ ่ำจะเห็นตัวเลขของ Gross Profit Margin ของรำยได้ค่ำโฆษณำที่ดีขึน้
3. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมว่ำ กำรขยำยไปออนไลน์ Youtube LineTV เป็ นอย่ำงไรบ้ำง
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำในปี 2019 เปรียบเทียบกับปี 2018 รำยได้ของออนไลน์เพิ่มขึน้ ในปี 2018 รำยได้
ของออนไลน์ประมำณ 15 ล้ำนบำท ส่วนในปี 2019 มีรำยได้ประมำณ 21 ล้ำนบำท ทำให้เห็นถึงแนวโน้มของออนไลน์ท่ีเติบโตขึน้
ค่อนข้ำงเยอะ และ Gross Profit Margin ของทำงออนไลน์ค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรนำรำยกำรที่ผลิตบนทีวีมำรีรนั บน
Youtube หรือ Facebook ซึ่งในส่วนนีจ้ ะเป็ น Margin ที่ค่อนข้ำงสูง และอีกส่วนหนึ่งคือบริษัทฯ มีกำรทำช่อง Youtube มำกขึน้ โดย
กำร collaborate กับดำรำ ซึ่งในส่วนนีก้ ็เป็ นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรหำรำยได้ คือ ลูกค้ำบำงรำยที่ไม่ค่อยมีงบประมำณมำกนักใน
กำรลงโฆษณำทำงช่อง 3 ช่อง 7 หรือทีวีช่องต่ำงๆ ลูกค้ำก็จะสำมำรถเลือกลงโฆษณำบน Platform นีไ้ ด้ซ่งึ ไม่ได้มีตน้ ทุนที่สงู มำก
สำหรับลูกค้ำ
4. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมว่ำ กำรขำยโฆษณำและกำรเก็บหนีจ้ ำกลูกค้ำเป็ นอย่ำงไรโดยเฉพำะลูกค้ำ
รำยใหญ่
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ ในธุรกิจโฆษณำบริษัทติดต่อกับลูกค้ำที่เป็ นเอเยนซี่ซ่งึ เป็ นบริษัทข้ำมชำติจึงไม่มี
ปั ญหำในกำรเก็บเงินจำกลูกหนีส้ ่วนนี ้ ส่วนลูกหนีท้ ่ีเป็ นสินค้ำ SME หรือสินค้ำรำยใหม่ ทำงบริษัทฯ มีนโยบำยกำรขอเก็บเงินก่อน
จึงจะดำเนินกำรถ่ำยทำ ดังนัน้ จึงไม่ค่อยมีปัญหำเรื่องไม่จ่ำยหนีข้ องลูกค้ำ SME
5. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมว่ำ กำรเข้ำมำของลูกค้ำ PPTV จะทำให้รำยได้ดีขึน้ อย่ำงไร
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ ลูกค้ำ PPTV จะเข้ำมำปี 2563 นี ้ ซึ่งบริษัทฯ มีกำรรับจ้ำงผลิตละครให้กบั สถำนี
PPTV คือ ละครวุ่นรักนักข่ำว ซึ่งมีกำรรับรูร้ ำยได้มำบำงส่วนในไตรมำสที่ 2 และไตรมำสที่ 3 อีกประมำณ 20% โดยรำยได้จำกทำง
ละครถือว่ำได้ค่อนข้ำงมำก ส่วนกำไรที่ทำได้อยู่ประมำณ 10-15% ถือว่ำเป็ นกำไรขัน้ ต้นเฉลี่ยสำหรับกำรผลิตละครทั่วไป
6. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมว่ำ พันธมิตรต่ำงประเทศ หรือกำรทำรำยกำรลง Netflix มีควำมเป็ นไปได้
อย่ำงไร
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ ในส่วนของพันธมิตรต่ำงประเทศได้มีกำรนำเสนอไปแล้ว ว่ำ ในปี นีบ้ ริษัทฯได้มีกำร
ผลิตให้กับพันธมิตรต่ำงประเทศที่มีรูปแบบคล้ำยๆ กับ Netflix คือ WeTV ซึ่งเป็ นของประเทศจีน ส่วนในเง่ของกำรทำรำยกำรลง
Netflix ก็ได้มกี ำรพูดคุยเจรจำกันอยู่เรื่อยๆ แต่ปีนที ้ ่จี ะเห็นอย่ำงแน่นอนคือกำรขำยลิขสิทธิ์รำยกำรที่เคยผลิตให้กบั Line TV แล้ว ก็
ขำยลิขสิทธิ์เพิ่มให้กบั Netflix ไปแล้ว โดยจะออกอำกำศภำยในปี นี ้
7. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถำมเกี่ยวกับบริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด และแนวทำงในกำร
ดำเนินกำรต่อไป
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นำยณฐกฤต วรรณภิ ญ โญ แถลงว่ ำ บริษั ท อี เ อ็ ม เอ็ น เตอร์เ ทนเมนต์ จ ำกัด ได้เ ลิ ก บริษั ท ไปแล้ว และมี
วัตถุประสงค์หลัก ในกำรดำเนินกิจกำรคือบริหำรศิลปิ น ดำรำที่อยู่ในสังกัด เมื่อเลิกบริษัทจึงโอนดำรำศิลปิ นที่อยู่ในสังกัดมำยัง
TVT ที่เป็ นบริษัทแม่ เพื่อปรับโครงสร้ำงให้ Asset ทัง้ หมดกลับมำที่ TVT ซึ่งตอนนี ้ TVT เองก็ยงั มีศิลปิ นที่เซ็นสัญญำอยู่กบั TVT คง
เดิมเพียงแต่โอนสัญญำมำ TVT หลักๆ จะเป็ นเหตุผลกำรบริหำรเรื่องต้นทุน
8. ผูถ้ ือหุน้ (ไม่ทรำบชื่อ) ซักถำมว่ำ บริษัทมีแผนที่จะขำยทรัพย์สินบ้ำงหรือไม่
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ กำรขำยทรัพย์สินยังไม่อยู่ในแผนของบริษัทฯ แต่ถำ้ เป็ นเรื่องเงินลงทุนที่บริษัทฯ
ลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ที่ อยู่ระหว่ำงพิจำรณำ
9. นำงบุษกร งำมพสุธำดล ผูถ้ ือหุน้ ได้ขอให้บริษัทฯ สรุปภำพรวมธุรกิจภำยในประเทศ ภำพรวมธุรกิจของ TVT
และโอกำสทำงธุรกิจ
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ ในส่วนของปี 2563 นี ้ ตำมที่คำดกำรณ์ไว้ว่ำในปี นบี ้ ริษัทฯ จะโตจำกปี ท่แี ล้ว 10-15
% แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ทำให้รำยได้ของกำรโฆษณำสะดุดประมำณ 3 เดือน แต่ขอ้ ดีในเรื่องของกำรรับจ้ำงผลิตหรือ
กำรทำ Online ก็ยงั คงเติบโตขึน้ กว่ำเดิมเทียบจำกปี ท่แี ล้ว ส่วนเรื่องของกำรลงทุนอะไรใหม่ ๆ ของทำงบริษัทฯ ในปี นี ้ บริษัทฯ ยังไม่
คิดไปลงทุนกับธุรกิจอะไร บริษัทฯ จะพยำยำมดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้ดีท่สี ดุ ไปก่อน โดยจะพยำยำมผลิตรำยกำรโทรทัศน์
รับจ้ำงผลิตรำยกำรให้กบั ช่องต่ำง ๆ หรือผลิตรำยกำรเพื่อขำยโฆษณำเอง เนื่องจำกบริษัทฯ เล็งเห็นว่ำช่วงสถำนกำรณ์ COVID19 ช่วงสองสำมเดือนที่ผ่ำนมำ คือเดือนมีนำคม ถึง พฤษภำคมปี 2563 นีร้ ำยได้จำกทำงโฆษณำลดลงมำก ลูกค้ำ บำงรำยหรือ
ลูกค้ำรำยใหญ่ๆ ที่เป็ น Multi National Company บำงรำยหยุดกำรใช้เงิน บำงรำยยกเลิกกำร Spending ออกไปเลย ในปี นีบ้ ริษัท
ฯ จึงพยำยำมหำลูกค้ำ SME เพิ่มมำกขึน้
10. นำงบุษกร งำมพสุธำดล ผูถ้ ือหุน้ สอบถำมถึง สำเหตุท่ที ำให้รำยได้ของบริษัทฯ ลดลงจำกปี 2018 มำปี 2019
จำก 523 ล้ำนบำท ลดลงเหลือ 384 ล้ำนบำท ลดลงประมำณ 25 % มีอะไรบ้ำง สำเหตุท่ีทำให้ Net profit ของบริษัทฯ ลดลง ใน
แต่ละปี บริษัทฯ มีแผนงำนที่จะทำให้รำยได้และผลกำไรกลับมำดังเดิมหรือไม่
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ ตอนนีผ้ บู้ ริหำรและบริษัทฯ กำลังดำเนินกำรหรือแก้ไขคือเรื่องของ Operation จะ
ทำอย่ำงไรให้กำรผลิตรำยกำรของบริษัท มีประสิทธิภำพมำกที่สดุ กำรพิจำรณำเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนคน และ SG&A ต่ำง ๆ
เรื่องของส่วนคืนที่ตอ้ งให้กบั ลูกค้ำ มีกำรต่อรองกับลูกค้ำ ต่อรองกับทำง Supplier มำกขึน้ เพื่อพยำยำมลดต้นทุน ส่วนในเรื่องของ
คนนัน้ ปี ท่ีแล้วทำงบริษัทฯ ได้ดำเนินกำร Reorganization ไปแล้ว 1 ครัง้ ซึ่งก็ช่วยให้ผลประกอบกำรและ SG&A ดีขึน้ นอกจำกดู
ในเรื่อง SG&A แล้ว ทำงบริษัทก็ยังดูว่ำจะทำอย่ำงไรให้เพิ่มรำยได้ให้มำกขึน้ กลับมำเหมือนเดิม จำกสถำนกำรณ์โดยรวมของ
อุตสำหกรรมโฆษณำในปี 2560 ถึง 2562 จะเห็นได้ว่ำมีกำรลดลงค่อนข้ำงเยอะในส่วนของโฆษณำทำงโทรทัศน์ บริษัทฯ มีแผน
ดูแลเรื่องค่ำใช้จ่ำยเป็ นหลัก และพยำยำมหำลูกค้ำใหม่ๆ เพื่อนำมำปิ ด Gap ส่วนในเรื่องของ Net Profit ที่ตกลงค่อนข้ำงเยอะจำก
ปี 2561 ประมำณ 30 กว่ำล้ำน ในขณะที่ปี 2562 เหลืออยู่ประมำณ 4-5 ล้ำนบำทนัน้ สำเหตุหลัก ๆ เกิดจำกรำยได้ค่ำ โฆษณำที่
หำยไปค่อนข้ำงเยอะซึ่งมีผลกระทบกับ Gross Profit Margin อยู่ประมำณ 20-30% ดังนัน้ ในปี ท่ผี ่ำนมำบริษัทฯ จึงพยำยำมดูแล
เรื่องต้นทุนกำรผลิต และพยำยำมหำลูกค้ำใหม่ ๆ เข้ำมำเพื่อมำเติมเต็มสิ่งที่ขำดหำยไปจำกลูกค้ำรำยใหญ่ๆ ส่วนเรื่องรำยได้จำก
กำรรับจ้ำงผลิตนัน้ ในปี นีม้ ีสญ
ั ญำณที่ดี คือ ณ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีงำนรับจ้ำงผลิตไม่ว่ำจะเป็ นจำกทีวีดิจิตอลหรือช่องทำง OTT มี
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ปริมำณเพิ่มมำกขึน้ จำกปี ท่ีแล้ว ซึ่งปี ท่ีแล้ว มีประมำณ 8-9 รำยกำร ปี นีเ้ ฉพำะครึ่งปี แรกมีถึง 11 รำยกำร โดยครึ่งปี หลังบริษัท
พยำยำมจะปิ ด Gap ในส่วนนี ้
ผูถ้ ือหุน้ (ไม่ทรำบชื่อ) สอบถำมเกี่ยวกับ Inventory ของบริษัทตำมงบกำรเงินที่ระบุว่ำปี นเี ้ พิ่มขึน้ เป็ น Inventory
อะไร
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ ในส่วนนีเ้ ป็ นจำนวนละครจำกกำรรับจ้ำงผลิต
11. นำงบุษกร งำมพสุธำดล ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมว่ำ บริษัทฯไม่มีกำรเติบโตใน 5 ปี ท่ผี ่ำนมำ บริษัทฯ มีแผนงำนที่จะทำ
อะไรหรือขยำยงำนเพื่อให้เห็นกำรเติบโตของบริษัทฯ หรือไม่ บริษัทฯ ไม่มีกำรลงทุนใหม่ๆ ในระยะ 3 ปี ท่ีผ่ำนมำ สำเหตุท่ีทำให้
บริษัทฯ ไม่มีกำรลงทุนอะไรใหม่ ๆ เพรำะอะไร บริษัทฯ ได้มีกำรทำ Stress Test บ้ำงหรือไม่
นำยพิรัฐ เย็นสุด ใจ แถลงว่ำ คำถำมเหล่ำนีไ้ ด้ตอบไปบ้ำงแล้ว ในส่วนของกำรทำ Stress Test นั้น บริษัทฯ
สำมำรถดำเนินธุรกิจได้จนถึงปี หน้ำเลย ส่วนในแง่ของกำรลงทุนในระยะ 1-2 ปี ท่ผี ่ำนมำบริษัทฯ มีกำรลงทุนในบำงธุรกิจ แต่ภำยใน
ปี นถี ้ ึงปี หน้ำบริษัทฯ พยำยำมจะ Reserve cash flow ให้อยู่กบั บริษัทมำกที่สดุ ดังนัน้ จึงยังไม่มีแผนกำรลงทุนอะไรใหญ่ ๆ ในช่วงนี ้
และในช่วง 5 ปี ท่ีผ่ำนมำบริษัทฯ มีทั้งปี ท่ีดีและไม่ดี หลักๆ core competency ของธุรกิจในช่วง 5 ปี ท่ีผ่ำนมำมีกำรเปลี่ยนแปลง
จำกเมื่อก่อนบริษัทฯ มีรำยได้จำกรำยได้โฆษณำเป็ นสัดส่วนอยู่ประมำณ 70-80 % ของรำยได้รวมทัง้ หมด แต่ในปี 2562 สัดส่วน
ของรำยได้ดงั กล่ำวถูกเปลี่ยนไปที่ออนไลน์ 10 % ทีวีประมำณ 30-40 % ส่วนที่เหลือคือ กำรรับจ้ำงผลิต ซึ่งในปี 2563 นีจ้ ะเห็นว่ำ
กำรรับจ้ำงผลิตเพิ่มมำกขึน้ สำเหตุจำกมี Platform ใหม่ๆ เข้ำมำ และมีลกู ค้ำเข้ำมำใหม่ในปี นไี ้ ด้แก่ช่อง 8 ซึ่งให้บริษัทผลิตละคร
12. นำงบุษกร งำมพสุธำดล ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมว่ำ บริษัทฯ มีแผนจะขยำยงำนหรือไม่
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ บริษัทฯ พยำยำมจะขยำยงำนในส่วนของกำรรับจ้ำงผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ส่วนใน
แง่ของรำยได้กำรขำยโฆษณำ บริษัทฯ พยำยำมที่จะไม่ทำอะไรที่เกินตัว บริษัทฯ ต้องกำรผลิตรำยกำรที่ขำยโฆษณำเพิ่มมำกขึน้ แต่
เนื่องจำกผูซ้ ือ้ หำยไปจำกตลำดค่อนข้ำงเยอะ เพรำะฉะนัน้ หำกบริษัทฯ ผลิตรำยกำรเพิ่มมำกไป ก็อำจทำให้ขำดทุน ดังนัน้ ในส่วน
ของรำยได้โฆษณำบริษัทฯ จึงพยำยำมทำ 4 รำยกำรที่มีอยู่และสำมำรถควบคุมต้นทุนได้ให้ดีท่ีสดุ ก่อน ส่วนในปี หน้ำถ้ำตลำดเริ่ม
ฟื ้ นตัวขึน้ บริษัทฯ ก็จะผลิตรำยกำรที่หำรำยได้จำกกำรขำยโฆษณำเพิ่มมำกขึน้
13. นำงบุษกร งำมพสุธำดล ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมว่ำ บริษัทมีนโยบำยเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อรองรับ New Normal หรือ
กำรถูก Disrupt ในอุตสำหกรรมหรือไม่
นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่ำ เรื่องกำรถูก Disrupt ในอุตสำหกรรม ธุรกิจมีเดียนัน้ ได้ถกู Disruption มำไม่
ต่ำกว่ำ 5 ปี แล้ว ซึ่งข้อดีคือบริษัทฯ เป็ นผูผ้ ลิตคอนเท้นต์ ซึ่งคอนเท้นต์จะอยู่ในทุกรูปแบบ เพียงแต่เมื่อก่อนเป็ นกำรทำคอนเท้นต์ใน
รูปลักษณะเดียวเพื่ออยู่บนแพลทฟอร์มใดแพลทฟอร์มหนึ่ง ซึ่งแพลทฟอร์มหลักนัน้ คือทีวี แต่ปัจจุบนั ที่ถูก Disrupt นัน้ คือรูปแบบ
ของมีเดี่ยที่แตกตัวออกไป ซึ่ง 5 ปี ท่ผี ่ำนทำงบริษัทก็ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรทำคอนเท้นต์ในหลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งไม่ได้คำนึงถึง
แพลตฟอร์มเป็ นหลัก แต่คำนึงถึงคอนเท้นต์ว่ำกำลังทำอยู่บนแพลทฟอร์มใดและผูช้ มเป็ นใคร จะเห็นได้ว่ำบริษัทฯ ทำคอนเท้นต์ท่ี
อยู่ในรู ปแบบลักษณะที่เป็ นทีวีเหมือนเดิมซึ่งเป็ น Core Business ของบริษัท และทำคอนเท้นต์ท่ีอยู่ในรู ปแบบลักษณะที่เป็ น
ออนไลน์ดว้ ย เช่น Youtube ซึ่งเป็ นคนละประเภทกับทีวี ทำให้บริษัทสำมำรถหำรำยได้จำกส่วนนี ้ อีกส่วนหนึ่งก็เป็ นมีเดี่ยใน
รูปลักษณะที่เป็ น OTT ซึ่งบริษัทก็ได้เข้ำไปผลิตงำนให้กับ OTT มำประมำณ 3-4 ปี แล้ว เริ่มตัง้ แต่ Line TV , AIS Play และ WeTV
ซึ่ง เป็ น แพลทฟอร์ม ที่ ม ำจำกจี น ทั้ง หมดนี ้ก็ เ ป็ น กำรปรับ ตัว ของบริษั ท ฯ ที่ ได้ด ำเนิ น กำรมำโดยตลอด ซึ่ง หลัง จำกนี ้ก็ ค งจะ
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เปลี่ยนแปลงแบบนีเ้ พียงแต่ว่ำบริษัทต้องดูว่ำคอนเท้นต์ของบริษัทจะไปอยู่ในรู ปแบบลักษณะใด บริษัทมีควำมเชื่อว่ำด้วยควำม
ชำนำญของบริษัทจะทำให้บริษัทผลิตคอนเท้นต์ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผูช้ ม เหล่ำนีเ้ ป็ นสิ่งที่ทำให้ TVT ดำเนินธุรกิจได้ใน
ธุรกิจมีเดี่ยที่ถกู Disrupt อย่ำงรุนแรง
ในส่วนของ New Normal นัน้ มีผลกระทบในกำรเรื่อง Operation ซึ่งทำงบริษัทฯ ก็มีมำตรกำรกำรจัดกำรกอง
ถ่ำยทำ และให้ควำมร่วมมือดำเนินกำรตำมวิธีท่ที ำงรัฐบำลกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมว่ำ เรื่องกำรถูก Disrupt หำกถูก Disrupt มำนำนแล้ว แต่ทำไมทำงบริษัทฯ จึงไม่มีกำรสะท้อน
ให้เห็นในงบกำรเงินเลย เช่น ปรับตัวแล้วเกิดกำไรหรือขำดทุน อยำกให้บริษัท ฯ มีขอ้ มูลอย่ำงเป็ นรูปธรรมให้ผถู้ ือหุน้ เห็นภำพอย่ำง
ชัดเจน
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ ทำงบริษัทฯ ไม่ได้รบั ผลกระทบเพียงรำยเดียว แต่ถกู กระทบเป็ น Factor ทัง้
อุตสำหกรรมโฆษณำ
ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมว่ำ กำรทำเป็ นรูปธรรม คือ สะท้อนให้เห็นในงบกำรเงิน โดยทำงบริษัทฯ ไม่มีกำรแสดงให้เห็น
ทำงงบกำรเงิน ผูถ้ ือหุน้ จึงไม่ทรำบเลยว่ำบริษัทฯ ทำอะไรอยู่ อยำกให้ช่วยเปิ ดเผยให้ทรำบด้วย
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ ที่ผ่ำนมำรำยได้ท่หี ำยไปเยอะๆ คือรำยได้ค่ำโฆษณำที่ Margin ลดลงค่อนข้ำงเยอะ
คือปี 2561 รำยได้ค่ำโฆษณำมีประมำณ 200 กว่ำล้ำนบำท ปี 2562 รำยได้ค่ำโฆษณำประมำณ 170 กว่ำล้ำนบำท เมื่อเทียบปี ต่อ
ปี รำยได้หำยไปประมำณ 30 กว่ำล้ำนบำท สำเหตุจำกธุรกิจโฆษณำถูก Disrupt จริง ๆ ทำงบริษัทจึงหำรำยได้ทดแทนโดยกำรนำ
คอนเท้นต์ของบริษัทไปลงในช่อง YouTube เพิ่มมำกขึน้ ซึ่งก็ทำให้บริษัทฯ มีรำยได้จำก You Tube เพิ่มขึน้ ประมำณ 5-6 ล้ำนบำท
และเรื่องกำรรับจ้ำงผลิตที่ปีท่ีแล้วบริษัทฯ มีกำรรับจ้ำงผลิต รำยกำรเพิ่มมำกขึน้ ในระดับหนึ่งประมำณ 1-2 ล้ำนบำท แต่รำยได้ท่ี
หำยไปคือรำยได้จำกงำน Event ในปี 2018 มีรำยได้จำกงำน Event ประมำณ 15 ล้ำนบำท ปี 2019 มีรำยได้ประมำณ 1 ล้ำนบำท
ดังนัน้ รำยได้ในส่วนนีก้ ็หำยไปประมำณ 15 ล้ำนบำท รวมรำยได้จำก Event และ โฆษณำหำยไปรำว ๆ 45 ล้ำนบำท ทำให้ Margin
และกำไรสุทธิลดลง ทัง้ นีธ้ ุรกิจกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ซ่งึ เป็ น Core Company หลักของบริษัทฯ ก็ยงั เติบโตได้ เพียงแต่ว่ำปี 2562
สะดุดที่งำนขำยโฆษณำ ปี นีจ้ ึงเป็ นโจทย์ว่ำจะทำยังไงให้รำยได้ค่ำโฆษณำกลับมำอย่ำงน้อยเท่ำเดิม แต่ก็อย่ำงที่ทรำบกันว่ำมัน
เป็ นภำวะของอุตสำหกรรมจริง ๆ ที่โดน Disrupt บริษัทก็พยำยำมที่จะหำงำนรับจ้ำงผลิตให้เพิ่มมำกขึน้ กว่ำเดิม จะปรับสัดส่วน
ของงำนรับจ้ำงผลิตเป็ น 60-70% ในจำนวนของรำยได้ ส่วนรำยได้ค่ำโฆษณำก็จะค่อย ๆ น้อยลง ถ้ำถำมว่ำทำไมบริษัทไม่ผลิต
รำยกำรเพิ่มขึน้ เพื่อหำรำยได้จำกกำรขำยโฆษณำเพิ่มขึน้ นั้น เนื่องจำก 1-2 ปี ท่ีผ่ำนมำ มีควำมเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนในเรื่องกำร
ผลิตรำยกำรใหญ่ ๆ ที่มีผูช้ มเยอะ ๆ และเป็ นรำยกำรที่ซือ้ ลิขสิทธิ์มำจำกต่ำงประเทศนั้นจะค่อย ๆ หำยไปเรื่อย ๆ สำเหตุจำก
รำยกำรเหล่ำนีม้ ีตน้ ทุนกำรผลิตต่อตอนที่ค่อนข้ำงสูง โดยรำคำขำยโฆษณำต่อหน่วยก็ลดลงเรื่อย ๆ ทุกปี ปี นี ้ สิ่งที่เห็นคือโฆษณำ
ในทีวีหำยไปประมำณ 20-30% ในช่วง COVID และจะกลับมำแต่คงไม่ได้กลับมำเท่ำเดิม ดังนัน้ บริษัทเห็นว่ำกำรผลิตรำยกำรใหญ่
ๆ เพื่อจะหำโฆษณำให้ได้เพิ่มมำกขึน้ อำจจะไม่ตอบโจทย์ในแง่ของกำรลงทุนเยอะๆ เพื่อให้ได้รำยได้เข้ำมำ แต่ปัญหำคือรำยได้ก็ไม่
Cover ต้นทุน บริษัทจึงทำรำยกำรที่มีขนำดไม่ใหญ่มำก และพยำยำมหำรำยได้เพิ่มเข้ำมำดีกว่ำไปลงทุนในรำยกำรที่มีขนำดใหญ่
ๆ อีกส่วนหนึ่งที่บริษัทดำเนินกำรอยู่คือกำรผลิตรำยกำรใหม่ ๆ ลงบนช่องทำงออนไลน์ เช่น You Tube Facebook เป็ นต้น ซึ่งเป็ น
ธุรกิจใหม่ท่ีเข้ำมำช่วยรำยได้ค่ำโฆษณำที่หำยไป ซึ่งรำยได้โฆษณำต่อปี ประมำณ 160-200 ล้ำนบำท แต่รำยได้จำก You Tube
หรือ Facebook นั้นปี นึงประมำณ 20 กว่ำล้ำนบำท จะเห็นได้ว่ำสัดส่วนต่ำงกันค่อนข้ำงมำกสิบกว่ำเท่ำ บริษัทจึงพยำยำมหำ
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โอกำสทำกำไรให้ได้มำกที่สดุ ซึ่งก็คือธุรกิจกำรรับจ้ำงผลิต ซึ่งทำงสถำนีต่ำง ๆ ก็ยงั มีควำมต้องกำรคอนเท้นต์ บริษัทมองว่ำกำร
รับจ้ำงผลิตจะได้ Margin ที่ดีและค่อนข้ำงยั่งยืน ส่วนธุรกิจขำยโฆษณำบริษัทก็พยำยำมประคับประคองให้ถกู Disrupt น้อยที่สดุ
กำรที่บริษัทเข้ำไปทำใน You Tube หรือ Facebook ก็เป็ นส่วนหนึ่ง หรือกำรที่บริษัทเข้ำไปลงทุนในธุรกิจอื่นคือบริษัท โมอินดี ้
ดิจิตอล จำกัด และในปี ท่ีผ่ำนมำก็ขำยให้กับ Anymind ซึ่งก็เป็ นส่วนหนึ่งที่บริษัทพยำยำมหำช่องทำงกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวกับบริษัท
ซึ่งก็มีท่ำนผูถ้ ือหุน้ ซักถำมเกี่ยวกับเรื่องกำรลงทุนใน Anymind ว่ำทำงบริษัทฯ ได้เงินมำจำนวนเท่ำใดจำกกำร
ลงทุนในธุรกิจนี ้
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงต่อว่ำ เมื่อประมำณ 2 ปี ท่ผี ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีกำรลงทุนในธุรกิจที่เป็ น Online
Influencer คือธุรกิจคล้ำย ๆ กับกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรดำรำ แต่เป็ นดำรำที่อยู่บนโลกอินเตอร์เน็ตซึ่งมีค่อนข้ำงเยอะ ก็ดำเนินธุรกิจขำย
งำนให้กับดำรำเหล่ำนี ้ หลังจำกนัน้ บริษัทก็ได้รบั กำรติดต่อจำกบริษัท Anymind เพื่อซือ้ หุน้ ของบริษัท โมอินดี ้ ดิจิตอล บริษัทฯ จึง
ได้ขำยหุ้นไปทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่ำบริษัท Anymind จะมีกำรเติบโตที่ดี จึงขำยหุ้นตำมสัดส่วนของบริษัทฯ จำนวน
ครึ่งหนึ่งเป็ นเงินสดได้เงินมำประมำณ 26 ล้ำนบำท และอีกส่วนหนึ่งเป็ นกำรเข้ำไปถึอหุน้ ใน Anymind ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ส่วนใหญ่ของ
Anymind ก็เป็ นบริษัทใหญ่ ๆ
14. นำยเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูถ้ ือหุน้ ซักถำม เกี่ยวกับกำรลงทุนในบริษัท Meraya
นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่ำ Meraya เป็ นบริษัทที่เพิ่งปิ ดไปกิจกำรไปเมื่อปี ท่ีผ่ำนมำ ซึ่ง Meraya เป็ น
บริษัทที่ผลิตสินค้ำขำยให้กบั ผูบ้ ริโภคทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ใช้งบประมำณส่วนหนึ่งในกำรพยำยำมที่จะหำช่องทำงลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถำม นำยพิรฐั เย็นสุดใจ จึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรและผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี ท่ผี ่ำนมำ โดยวำระนีเ้ ป็ นวำระรับทรำบ ดังนัน้ จึงไม่มีกำรลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562 ตำมรำยละเอียดที่เสนอ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นำยพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงว่ำ ตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44
กำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท ต้องจัดทำงบกำรเงิน ณ วันสิน้ สุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ มัติ ง บกำรเงิ น ทั้ง นี ้ง บกำรเงิ น งวดประจ ำปี 2562 ของบริ ษั ท ได้ผ่ ำ นกำรตรวจสอบจำกผู้ส อบบัญ ชี และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทได้พิจำรณำแล้ว โดยมีรำยละเอียดปรำกฏอยู่ในหน้ำที่ 99 ของรำยงำนประจำปี เป็ นต้นไปและ
ได้ชีแ้ จงไปแล้วในวำระข้ำงต้น ซึ่งในวันนีบ้ ริษัทได้เชิญผูส้ อบบัญชีเข้ำร่วมประชุมด้วย หำกผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยประกำรใดเกี่ยวกับงบ
กำรเงินของบริษัท ขอเชิญท่ำนผูถ้ ือหุน้ เขียนคำถำมลงบนกระดำษ พร้อมชื่อ – นำมสกุล ระบุว่ำเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ส่ง
ให้กบั เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ
หลังจำกนัน้ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ ซักถำม
1. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมว่ำ สินค้ำคงเหลือ 60 ล้ำนบำทคืออะไร
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ สินค้ำคงเหลือจำนวน 60 ล้ำนบำทคือละครวุ่นรักนักข่ำวที่บริษัท ฯ รับจ้ำงผลิตจำก
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ช่อง PPTV ซึ่งได้ทยอยออกอำกำศไปแล้วในช่วงไตรมำสที่ 2 และไตรมำสที่ 3 บำงส่วน
2. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมว่ำ ทำไมรำยได้รบั ล่วงหน้ำเพิ่มขึน้ มำกมีกำรลงบัญชีอย่ำงไร
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ เป็ นกำรรับจ้ำงผลิตละครให้กบั สถำนีต่ำง ๆ ซึ่งก่อนผลิตละคทำงสถำนีจะมีกำร
จ่ำยเงินล่วงมำก่อนจึงทำให้รำยได้รบั ล่วงหน้ำเพิ่มขึน้ มำก
3. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมว่ำ สถำนะสภำพคล่องในปั จจุบนั รวมทัง้ ROA ROE ทำไมลดลงต่ำมำก
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ ตำมที่ได้ชีแ้ จงเรื่อง ROE ไปแล้วว่ำปี 2562 ที่ผ่ำนมำ ROE ต่ำ
แน่นอน เนื่องจำกกำไรสุทธิมีจำนวน 4 ล้ำนบำทซึ่งต่ำมำกซึ่งได้อธิบำยไปแล้ว ในส่วนของสภำพคล่อง ข้อดีของบริษัทคือบริษัทไม่
มีเงินกูเ้ พรำะฉะนั้นในเรื่องของกำรจ่ำยดอกเบีย้ ในแต่ละปี แทบจะไม่มีเลย ดังนั้นในเรื่องสภำพคล่องต่ำง ๆ ของบริษัทฯ จึงไม่มี
ปั ญหำอะไร
4. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมว่ำ TFRS 9 , 16 , 15 มีผลต่อบริษัทฯ อย่ำงไร
นำยเดชชัย ธำรสิทธิ์ ตัวแทนผูส้ อบบัญชี จำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แถลงว่ำ ใน
ส่วนของ TFRS 19 และ 16 สำมำรถดูได้จำกงบกำรเงินไตรมำสที่ 1 ประจำปี 2563 ที่ได้สอบทำนไปแล้ว ส่วนหลัก ๆ ของ TFRS 19
เกี่ยวข้องกับกำรแสดงมูลค่ำเงินลงทุนของบริษัท ผลกระทบจะมีกำรแสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5 ของงบกำรเงิน
ไตรมำสที่ 1 ประจำปี 2563 จะเปิ ดเผยผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีต่ำง ๆ ที่เกิดจำกมำตรฐำนฉบับที่ 9 และ 16
โดยหลักๆ จะเป็ นเรื่องเงินลงทุน สินทรัพย์ทำงกำรเงิน เงินลงทุนเผื่อขำย เงินลงทุนระยะยำว และที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ ที่จะมีกำร
จัด ประเภทไปเป็ น เกี่ ยวกับพวกสิ น ทรัพย์ทำงกำรเงิ น ซึ่ง โดยภำพรวมแล้วไม่ กระทบต่อ ผลกำรดำเนิน งำนของบริษัทอย่ำงมี
สำระสำคัญ
ในส่วนของ TFRS 16 จะเป็ นพวกสัญญำ สัญญำเช่ำ
ส่วนของ TFRS 15 กระทบตัง้ แต่ปี 2562 คือบริษัทฯ มีกำรจัดประเภทและบันทึกรับรูต้ ำมขัน้ ตอนตำมมำตรฐำน
อย่ำงถูกต้อง
5. นำงสำวศิรพิ ร ขัตตพงษ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ สมำคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ซักถำมว่ำ ลูกหนีก้ ำรค้ำที่เกิน
กว่ำ 12 เดือน ที่ตงั้ เผื่อสงสัยจะสูญทัง้ จำนวนมีวิธีกำรจัดกำรอย่ำงไรบ้ำง
นำยเดชชัย ธำรสิทธิ์ ตัวแทนผูส้ อบบัญชี จำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แถลงว่ำ
ลูกหนีก้ ำรค้ำที่มีอำยุเกิน 12 เดือน ณ งวด 31 ธันวำคม 2562 จะตั้งค่ำเผื่อทั้ง 100% แต่ในไตรมำสที่ 1 ประจำปี 2563 จะมี
มำตรฐำนบัญชีฉบับ 9 เข้ำมำเกี่ยวข้อง จะมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็ นกำรตัง้ ค่ำเผื่อตำมสถิติทำงคณิตศำสตร์
ต่อจำกนัน้ นำงสำวนำรี วิชชุนำกร ผูช้ ่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยงำนบริหำรกำรเงิน / CFO แถลงว่ำ ใน
ส่วนของลูกหนีบ้ ำงรำยทำงบริษัทได้มีกำรฟ้องร้องดำเนินคดีแล้ว อยู่ระหว่ำงรอคำสั่งศำล
6. ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมว่ำ เงินลงทุนเผื่อขำยใช้ทำอะไรบ้ำง มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงไร
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ เงินลงทุนเผื่อขำยส่วนใหญ่นำไปลงทุนในพันธบัตรระยะสัน้
เมื่อไม่มีท่ำนใดซักถำม ประธำนจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ และรำยงำนผูส้ อบบัญชี ประจำปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขำนุกำรที่ประชุม ได้แถลงว่ำในวำระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 1 รำย จำนวน
1,050,000 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมทัง้ สิน้ 48 รำย รวมจำนวนหุน้ 526,255,409 หุน้
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และ
รำยงำนผูส้ อบบัญชีประจำปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย

526,255,409

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
นำยพิ รัฐ เย็ น สุด ใจ กล่ ำวว่ำ จำกงบกำรเงิน สำหรับ รอบปี บัญ ชีสิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 ซึ่ง ผ่ ำ นกำร
ตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี ตำมงบกำรเงินรวม 4 ล้ำนบำท กำไรสุทธิสำหรับปี ตำมงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 8.85 ล้ำนบำท
และตำมที่บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเหลือ
หลังจำกสำรองต่ำง ๆทุกประเภทตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปั น
ผลดังกล่ำวจะขึน้ กับกระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เงื่อนไขทำงกฎหมำย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงควำมจำเป็ น และเหมำะสม
ของปั จจัยอื่น ๆในอนำคต และกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
เนื่ อ งด้ว ยบริษั ท มี ควำมจำเป็ น ต้องสำรองเงิ น เพื่ อ ใช้เ ป็ น เงิ น ทุน ในกำรขยำยธุ ร กิ จของบริษัท และเป็ น เงิน ทุน
หมุนเวียนภำยในกิจกำร คณะกรรมกำรจึงเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 580,062.88 บำท ซึ่งคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี
ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส่งผลให้ปี 2562 บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 11,327,740.87 บำท
และอนุมตั ิกำรงดจ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หลังจำกนัน้ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ ซักถำมเมื่อไม่มีท่ำนใดซักถำม จึงได้เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 580,062.88 บำท และกำรงด
จ่ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติเ ป็ นเอกฉัน ท์อ นุมัติกำรจัด สรรกำไรสุทธิ ป ระจำปี 2562 เป็ นทุนสำรองตำม
กฎหมำยจำนวน 580,062.88 บำท และอนุมตั ิกำรงดจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
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เห็นด้วย

วาระที่ 5

526,255,409

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

0

เสียง

บัตรเสีย

0

เสียง

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรกั ษ์ ประธำนที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มพิจำรณำวำระกำรประชุมนีว้ ่ำ เพื่อให้
เป็ นไปตำมแนวปฏิบตั ิท่ีดีของนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมกำรที่ตอ้ งออกตำมวำระที่จะเสนอให้ผูถ้ ือหุน้
แต่งตัง้ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่งออกจำกห้องประชุม เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ได้สอบถำมข้อมูลได้โดยสะดวก
ซึ่งในปี นีมีกรรมกำรที่ครบวำระออกจำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ รศ.ดร.กัลยำนี ภำคอัต และนำยสุทธิธรรม จิรำธิวฒ
ั น์
หลังจำกนัน้ กรรมกำรที่ครบวำระทัง้ 2 ท่ำนได้ออกจำกห้องประชุม
ต่อจำกนัน้ ประธำนฯ ได้ขอให้นำยพิรฐั เย็นสุดใจ ดำเนินกำรประชุมต่อ
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำ ตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตำมข้อบังคับบริษัท ข้อ
20 กำหนดให้ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งตำมวำระเป็ นจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของ
คณะกรรมกำรบริษัทในขณะนัน้ ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วนหนึง่
ในสำม (1/3) โดยกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2563 นีม้ ีกรรมกำรที่ครบ
กำหนดวำระดำรงตำแหน่ง 2 ท่ำน ได้แก่
1. รศ.ดร.กัลยำนี ภำคอัต

ตำแหน่ง กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2. นำยสุทธิธรม จิรำธิวฒ
ั น์ ตำแหน่ง กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน /
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลแล้ว เห็นว่ำ
กรรมกำรทัง้ 2 ท่ำน ซึ่งต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระ เป็ นผูท้ ่มี ีควำมเหมำะสมด้ำนคุณวุฒิ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
และผลกำรปฏิบตั ิงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทในช่วงที่ผ่ำนมำเป็ นประโยชน์กบั บริษทั และกรรมกำรทัง้ 2 ท่ำน ไม่เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติ
ต้องห้ำมแต่ประกำรใด และไม่ได้ประกอบกิจกำรใด ๆ หรือถือหุน้ ในกิจกำรใดที่มีส่วนแข่งขันกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
ดังนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริษัท (ไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย)
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมกำร ทัง้ 2 ท่ำน กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรตำมเดิมอีกวำระหนึ่ง ซึ่ง
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รำยละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมกำรทัง้ 2 ท่ำน ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้
แล้วก่อนกำรประชุม
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้
เป็ นกรรมกำร ตำมกระบวนกำรสรรหำเป็ นกำรล่วงหน้ำ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ปรำกฏว่ำไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ำรับ
กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัท
หลังจำกนัน้ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ ซักถำม หรือแสดงควำมคิดเห็นเมื่อไม่มีท่ำนใด
ซักถำม จึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระเป็ นรำยบุคคล
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ กลับเข้ำ
ดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
1.1 รศ.ดร.กัลยำนี ภำคอัต
อนุมตั ิ
526,255,409
ไม่อนุมตั ิ
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
1.2 นำยสุทธิธรรม จิรำธิวฒ
ั น์
อนุมตั ิ
526,255,409
ไม่อนุมตั ิ
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00

หลังจำกนัน้ ประธำนได้ขอให้เจ้ำหน้ำที่เรียนเชิญกรรมกำรทัง้ 2 ท่ำนกลับเข้ำห้องประชุม
ประธำนฯ กล่ำวแสดงควำมยินดีกบั กรรมกำรทัง้ 2 ท่ำน ที่ได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ กลับเข้ำดำรง
ตำแหน่งต่อไปอีกวำระหนึ่ง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2563
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำกำหนด
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้ำงอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน มีขนำดและลักษณะของธุรกิจที่
ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ผลสำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่ำ ค่ำตอบแทน
กรรมกำรที่บริษัทกำหนดนัน้ อยู่ในอัตรำใกล้เคียงกับค่ำเฉลี่ยโดยรวมของตลำด
คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิกำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประจำปี 2563
ภำยในวงเงินไม่เกิน 2 ล้ำนบำท ซึ่งเท่ำกับวงเงินค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรที่เท่ำกับปี 2562 โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
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1. ค่ำเบีย้ ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตำแหน่ง

ค่ำเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บำท)

ประธำนกรรมกำรบริษัท

20,000

กรรมกำรบริษัท

15,000

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

20,000

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

15,000

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ตำแหน่ง

ค่ำเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บำท)

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

20,000

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

15,000

คณะกรรมกำรสรรหำ/พิจำรณำค่ำตอบแทน
ตำแหน่ง

ค่ำเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บำท)

ประธำนกรรมกำรสรรหำ/พิจำรณำค่ำตอบแทน

20,000

กรรมกำรสรรหำ/พิจำรณำค่ำตอบแทน

15,000

2. ค่ำตอบแทนรำยไตรมำส
ตำแหน่ง

ค่ำตอบแทนรำยไตรมำส (บำท) ต่อท่ำนต่อไตรมำส

30,000
กรรมกำร
30,000
กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในครัง้ นี ้ คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทไม่ได้
รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจำกเบีย้ ประชุมและค่ำตอบแทนรำยไตรมำสตำมรำยละเอียดที่กำหนดข้ำงต้น โดยให้อตั รำดังกล่ำวมีผล
บังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ นต้นไป
ประธำนกรรมกำร

หลังจำกนัน้ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ ซักถำม
เมื่อไม่มีท่ำนใดซักถำม จึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่เสนอ
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มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2563 เป็ น
จำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บำท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย

วาระที่ 7

526,255,409

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563

นำยพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในกำรพิจำรณำเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจำรณำคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แล้ว เห็นว่ำเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เหมำะสม มีประสบกำรณ์ มีควำมเป็ นอิสระ และไม่มีควำมสัมพันธ์
และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว จึงเห็น ควรเสนอแต่งตัง้ 1.
นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 2982 หรือ 2. นำงสำวสมจินตนำ พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต
เลขที่ 5599 หรือ 3. นำยจุมพฎ ไพรรัตนำกร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 7645 จำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีค่ำตอบแทนรวมเป็ นเงินจำนวน 2,150,000.00 บำทโดยไม่รวมค่ำใช้จำ่ ยอืน่
ๆ แบ่งเป็ นค่ำสอบบัญชีและค่ำสอบทำนรำยไตรมำสของบริษัทจำนวน 1,450,000.00 บำท ค่ำสอบบัญชีและค่ำสอบทำนรำยไตร
มำสของบริษัทย่อยจำนวน 700,000.00 บำท
และนำยพิรฐั เย็นสุดใจ ได้เสนอตำรำงเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชี เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี ้
ค่าสอบบัญชี

รอบปี บัญชี 2563
(ปี ทีเ่ สนอ)

รอบปี บัญชี 2562

1. ค่ำสอบบัญชี

2,150,000.00

2,460,000.00

2. ค่ำบริกำรอื่น ๆ

จ่ำยตำมจริง

100,000.00

หลังจำกนัน้ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ ซักถำม เมื่อไม่มีท่ำนใดซักถำม จึงได้เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจำปี 2563
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว จึงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ำงต้นเป็ นผูส้ อบ
บัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจำปี 2563 รวมเป็ นเงินจำนวน 2,150,000.00 บำทไม่รวมค่ำใช้จำ่ ย
อื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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เห็นด้วย

วาระที่ 8

526,255,409

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นำยพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำ สืบเนื่องจำกเมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2563 ที่ผ่ำนมำได้มีกำรประกำศใช้
บังคับพระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยกเลิกประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 74/2557
เรื่องกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสำระสำคัญที่ยกเลิกคือเรื่องผูเ้ ข้ำร่วมประชุม ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้อง
อยู่ในสถำนที่เดียวกัน และผูเ้ ข้ำร่วมประชุมทุกคนต้องอยู่ในประเทศไทย ซึ่งข้อบังคับของบริษัทมีขอ้ กำหนดเรื่องผูเ้ ข้ำร่วมประชุม
ดังกล่ำว ทัง้ นี ้ เพื่อให้ขอ้ บังคับของบริษัทเป็ นไปตำมข้อกำหนดของพระรำชกำหนดฉบับใหม่ดงั กล่ำว จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัท
ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 27 รำยละเอียดเป็ นไปตำมร่ำงข้อบังคับที่นำส่งให้กับผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วก่อนกำร
ประชุม มีรำยละเอียดดังนี ้
ข้อ

ข้อบังคับเดิม

27. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรซึง่ เป็ นกำรประชุมด้วย
ตนเองหรือโดยกำรประชุมผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี
กรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึง่ หนึ่ง (1/2) ของ
จำนวนกรรมกำรทัง้ หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้
ประธำนกรรมกำรทำหน้ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุม
คณะกรรมกำร ในกรณีท่ปี ระธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ในกรณีท่มี ีรอง
ประธำนกรรมกำรอยู่ ให้รองประธำนกรรมกำรเป็ น
ประธำนที่ประชุม แต่ถำ้ ไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือ
มีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมนัน้ หรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่
ได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ น
ประธำนที่ประชุม
นอกเหนือจำกข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็ นกำร
ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมกำรที่เข้ำร่วม

ข้อบังคับใหม่
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรซึง่ เป็ นกำรประชุมด้วยตนเองหรือ
โดยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมกำรมำ
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึง่ (1/2) ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธำนกรรมกำรทำหน้ำที่เป็ น
ประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำร ในกรณีท่ปี ระธำน
กรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ใน
กรณีท่มี ีรองประธำนกรรมกำรอยู่ ให้รองประธำนกรรมกำร
เป็ นประธำนที่ประชุม แต่ถำ้ ไม่มรี องประธำนกรรมกำรหรือมี
แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้ หรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้
กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนที่
ประชุม
ในกรณีท่มี ีกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรดำเนินกำร
จะต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่กฎหมำย
กำหนด
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ข้อ

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับใหม่

ประชุมทัง้ หมดจะต้องอยู่ในรำชอำณำจักร และ
กำรวินจิ ฉัยชีข้ ำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ถือเสียงข้ำง
กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งใน
มำก กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึง่ (1) เสียงในกำรลงคะแนน
สำมขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีสว่ นได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิ
และจะต้องกระทำผ่ำนระบบควบคุมกำรประชุมที่มี
ออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ และถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้
กระบวนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็ น
สำรสนเทศโดยให้มีกำรบันทึกเสียง หรือทัง้ เสียงและ
เสียงชีข้ ำด
ภำพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมกำรผูเ้ ข้ำร่วมประชุมทุก
คนตลอดกำรประชุม รวมทัง้ ข้อมูลจรำจรทำง
คอมพิวเตอร์ท่เี กิดจำกกำรบันทึกดังกล่ำว และระบบ
ควบคุมกำรประชุมต้องมีองค์ประกอบพืน้ ฐำนเป็ นไป
ตำมประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร เรื่อง มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม
กำรวินจิ ฉัยชีข้ ำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ถือ
เสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงใน
กำรลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
และถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออก
เสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เพื่อเป็ นเสียงชีข้ ำด
หลังจำกนัน้ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ ซักถำม เมื่อไม่มีท่ำนใดซักถำม จึงได้
เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
มติทป่ี ระชุม
ดังนี ้

ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว จึงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย

526,255,409

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00
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วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรกั ษ์ ประธำนที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่ำ วำระกำรประชุมต่ำงๆได้รบั กำรพิจำรณำจำกที่
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เสร็จสิน้ แล้ว มีผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดจะขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดขอให้ท่ี
ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่น จึงได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถำม มีผถู้ ือหุน้ ซักถำม ดังนี ้
1. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมว่ำ ธุรกิจให้เช่ำสตูดิโอเติบโตหรือไม่
นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่ำ รำยได้ให้เช่ำสตูดโิ อปี 2019 เปรียบเทียบกับปี 2018 เพิ่มขึน้ 3% คือ 13.37
ล้ำนบำท ในส่วนของ GP จะค่อนข้ำงสูง ประมำณ 9 ล้ำนบำท
2. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมว่ำ คำดว่ำโอกำสที่จะเติบโตไปออนไลน์จะมีสดั ส่วนรำยได้เพิ่มขึน้ อย่ำงไร
สำมำรถเติบโตทดแทนช่องทำงมีเดียเดิมหรือไม่
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ ในส่วนของออนไลน์ กำรเติบโตค่อนข้ำงดี อุตสำหกรรมออนไลน์เติบโตปี ละ
ประมำณ 15-20% ในของบริษัทสัดส่วนด้ำนออนไลน์เติบโตประมำณ 8% ซึ่งบริษัทพยำยำมที่จะเพิ่มสัดส่วนรำยได้ดำ้ นออนไลน์
ทุก ๆ ปี เนื่องจำกเป็ นอุตสำหกรรมที่อยู่ในช่วงขำขึน้
3. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมว่ำ มีควำมสนใจธุรกิจ Startup เพื่อ Diversify ธุรกิจอะไรบ้ำงในปั จจุบนั
นำยพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่ำ บริษัทมีกำรลงทุนใน Startup คือบริษัท โมอินดีฯ้ แล้วในช่วง 2 ปี ท่ี
ผ่ำนมำ ซึ่งก็สร้ำงผลกำไรให้กบั บริษัทได้ค่อนข้ำงเยอะ แต่ในช่วงปี นีห้ รือปี หน้ำนัน้ จำกสถำนกำรณ์ COVID ทำให้บริษัทต้องปรับ
มุมมองในเรื่องกำรลงทุน แต่ก็ไม่ได้ปิดโอกำสตัวเองในกำรที่จะเข้ำไปลงทุนกับบริษัทใหม่ ๆ แต่ขนำดที่จะเข้ำไปลงทุนจะต้องไม่
เกินตัวของบริษัท
4. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถ้ ือหุน้ ซักถำมว่ำ อยำกให้รฐั บำลส่งเสริมธุรกิจอีเว้นท์อย่ำงไรบ้ำงหลัง COVID
นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่ำ งำนอีเว้นท์ส่วนใหญ่บริษัททำให้กบั บริษัทเอกชน ดังนัน้ ถ้ำ
จะ Challenge ที่สดุ เลยก็คือธุรกิจในลักษณะนีจ้ ะถูกได้รบั ผลกระทบอย่ำงรุนแรงจำกมำตรกำรต่ำงๆ ที่ออกโดยรัฐบำล ซึ่งทัง้ หมด
ก็เพื่อควำมปลอดภัยสำหรับประชำชน สุดท้ำยคือต้องรอว่ำมำตรกำรต่ำง ๆ จะเป็ นอย่ำงไร ซึ่งทำงบริษัทก็มีกำรติดตำมอย่ำง
ใกล้ชิด ทั้งนีบ้ ริษัทก็ได้รบั ผลกระทบจำกมำตรกำรของทำงรัฐบำล ดังจะเห็นได้จำกงำนอีเว้นท์ของบริษัท ถูกเลื่อนออกไปจำก
ตำรำงเดิมทำให้รำยรับของบริษัทก็ถกู เลื่อนออกไปเช่นกัน
หลังจำกนัน้ รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรกั ษ์ ประธำนได้สอบถำมว่ำ มีผถู้ ือหุน้ ท่ำนใดมีขอ้ ซักถำมอีกหรือไม่ และ
กล่ำวว่ำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 นัน้ มีผลกระทบหลำยอย่ำง และกระทบทุกภำคส่วน ทำให้ได้ยินคำแปลก ๆ ออกมำมำกมำย
ในช่วงนี ้ จำก Normal เป็ น App Normal และเป็ น New Normal ดังนั้นวิถีก็เปลี่ยน ชีวิตก็เปลี่ยน ทำงบอร์ดเองก็ดูแลเรื่ อ งนี ้
เหมือนกันว่ำจะดำเนินธุรกิจกันต่อไปอย่ำงไร จะมีโอกำสและจะ Diversify กันอย่ำงไร บริษัทหวังว่ำจะฝ่ ำวิกฤตนีไ้ ป และในไตร
มำสที่ 2 นีจ้ ะมีควำมชัดเจนมำกขึน้ และทิศทำงจะเป็ นอย่ำงไรขอให้ติดตำม
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เมื่อไม่มีท่ำนใดซักถำม รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรกั ษ์ ประธำนฯ ได้กล่ำวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำนที่ได้สละเวลำ
มำร่วมประชุมวันนี ้ และกล่ำวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุม เวลำ 15.58 น.

ลงชื่อ

ประธำนที่ประชุม
(รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรกั ษ์)

ลงชื่อ

เลขำนุกำรบริษัท / บันทึกกำรประชุม
(นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ)
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 4
ประวัติและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ
1.

นายภูษติ ไล้ทอง
อายุ 60 ปี
สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตั้ง
กรรมกำรบริษัท
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
3 ธันวำคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2564 เป็ นเวลำ 8 ปี )
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 25 ซอยสุขมุ วิท 99 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญำตรี คุรุศำสตร์บณ
ั ฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
การอบรมหลักสูตกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 112/2014
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มีกำรดำรงตำแหน่ง
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จานวน 1 แห่ง)
ปั จจุบนั กรรมกำรผูจ้ ดั กำรบริษัท บิก๊ เบรน จำกัด
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งทีส่ าคัญ
- 2557 - ปั จจุบนั รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
การถือหุน้ ในบริษทั
ถือหุน้ จำนวน 230,000 หุน้
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษทั ใหญ่ และบริษทั ในเครือ
ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท
ไม่มีกำรดำรงตำแหน่ง
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 6/6 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
2. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
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2.

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ
อายุ 42 ปี
สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตั้ง
กรรมกำรบริษัท
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
3 ธันวำคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2564 เป็ นเวลำ 8 ปี )
ทีอ่ ยู่
8/71 ซอยลำดปลำเค้ำ 77 แขวงอนุสำวรีย ์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญำโท MARKETING SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS
ADMINISTRATION OF CHULALONGKORN
- ปริญญำตรี SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION INVESTMENTS / FINANCE
BABSON COLLEGE MASSACHUSETTS. U.S.A.
การอบรมหลักสูตกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 111/2014
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มีกำรดำรงตำแหน่ง
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จานวน 2 แห่ง)
- 2554 - ปั จจุบนั กรรมกำร บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จำกัด
- 2559 - ปั จจุบนั กรรมกำร บริษัท บิก๊ เบรน จำกัด
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งทีส่ าคัญ
- 2554 - ปั จจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จำกัด
- 2557 - ปั จจุบนั กรรมกำรบริหำร / รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด
(มหำชน)
การถือหุน้ ในบริษทั
ถือหุน้ จำนวน 8,413,400 หุน้
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษทั ใหญ่ และบริษทั ในเครือ
ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท
ไม่มีกำรดำรงตำแหน่ง
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 6/6 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
2. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
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3.

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ
อายุ 37 ปี
สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตั้ง
กรรมกำรบริษัท
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
3 ธันวำคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2564 เป็ นเวลำ 8 ปี )
ทีอ่ ยู่
2411/16 ถนนลำดพร้ำว แขวงสะพำนสอง เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ10310
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญำโท Enterprise Management for Creative Arts.College of Communication London
- ปริญญำตรี Sociology and Anthropology มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
การอบรมหลักสูตกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 111/2014
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มีกำรดำรงตำแหน่ง
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จานวน 2 แห่ง)
- 2554 - ปั จจุบนั กรรมกำร บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จำกัด
- 2559 - ปั จจุบนั กรรมกำร บริษัท บิก๊ เบรน จำกัด
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งทีส่ าคัญ
- 2554 - ปั จจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จำกัด
- 2557 - ปั จจุบนั กรรมกำรบริหำร / รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
- 2556 – 2563 กรรมกำรบริหำร บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
การถือหุน้ ในบริษทั
ถือหุน้ จำนวน 90,145,600 หุน้
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษทั ใหญ่ และบริษทั ในเครือ
ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ไม่มีกำรดำรงตำแหน่ง
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
3. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 6/6 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 5
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทไี่ ด้รับการเสนอชื่อประจาปี 2564
จาก บริษัท สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธารง
ประธำนกรรมกำร บริษัท สำนักงำน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา  ปริญญำบัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 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.
ประวัติการทางาน
 อุปนำยก และประธำนคณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชี ด้ำนกำรศึกษำและเทคโนโลยีกำรบัญชี
2557-2560
สภำวิชำชีพบัญชี
 ประธำนคณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชี ด้ำนกำรศึกษำและเทคโนโลยีกำรบัญชี สภำวิชำชีพบัญชี
2554-2557
2556-มิ.ย. 2563  กรรมกำรสภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
2552-ปั จจุบนั
 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
2550-ปัจจุบนั
 กรรมกำรสภำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
2542-2546
 คณบดีคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
2525-2533 และ  หัวหน้ำภำควิชำกำรธนำคำรและกำรเงิน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
2534-2542
2525-2526
 ประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
คุณวุฒทิ างวิชาชีพ  ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขที่ 1378
ผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2. นายชัยกรณ์ อุน่ ปิ ติพงษา
ตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา

ประวัติการทางาน
2554 - 2560
2544 - 2548
2538 - 2544
2521 - 2524
คุณวุฒทิ างวิชาชีพ

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริษัท สำนักงำน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ั ฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 ปริญญำบัญชีบณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ปริญญำนิติศำสตร์บณ
ปริญญำศิลปะศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิชำกฎหมำยเศรษฐกิจ คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย
 โครงกำรเสริมสร้ำงผูจ้ ดั กำรยุคใหม่ (MMP) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 กรรมกำรวิชำชีพบัญชีดำ้ นกำรสอบบัญชี สภำวิชำชีพบัญชี
 กรรมกำรมำตรฐำนกำรบัญชี สมำคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่งประเทศไทย
 กรรมกำรมำตรฐำนกำรสอบบัญชี สมำคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่งประเทศ
ไทย
 สำนักงำนไชยยศ
 ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต 3196
ผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ผูต้ รวจสอบภำยในรับอนุญำต (CPIAT)
ั ฑิตไทย
 เนติบณ

3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
ตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา

คุณวุฒทิ างวิชาชีพ

หุน้ ส่วนงำนตรวจสอบบัญชี บริษทั สำนักงำน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
 ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑิต (สำขำวิชำกำรบัญชี) มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ั ฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ปริญญำนิติศำสตร์บณ
 ปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (MBA) มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
 ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต 5202
ผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4. ดร.ปรีชา สวน
ตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา

คุณวุฒทิ างวิชาชีพ

หุน้ ส่วนงำนตรวจสอบบัญชี บริษทั สำนักงำน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
 ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑิต (สำขำวิชำกำรบัญชี) มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
 ปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (MBA) มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ั ฑิต (DBA) มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
 บริหำรธุรกิจดุษฎีบณ
 ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต 6718
ผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว
ตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒทิ างวิชาชีพ

หุน้ ส่วนงำนตรวจสอบบัญชี บริษทั สำนักงำน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
 ปริญญำบริหำรธุรกิจบัณฑิต (สำขำวิชำกำรบัญชี) มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
 ปริญญำบัญชีมหำบัณฑิต (สำขำวิชำกำรบัญชี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต 8463
ผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

** ทัง้ นีผ้ ้ สู อบบัญชีทงั้ 5 รายทีไ่ ด้ รับการเสนอชือ่ ข้ างต้ นไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว**
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 6
ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
1.
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
อายุ 62 ปี
สัญชาติ ไทย
ตาแหน่ง
- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำรบริษัท
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
3 ธันวำคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2563 เป็ นเวลำ 7 ปี )
ทีอ่ ยู่
29/37 ซอยลำดพร้ำว 23 ถนนลำดพร้ำว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10310
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญำเอก สำขำเศรษฐศำสตร์ University of MINNESOTA,U.S.A.
- ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ University of MINNESOTA,U.S.A.
- ปริญญำโท สำขำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA)
- ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
การอบรมหลักสูตกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 69/2008 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จานวน 5 แห่ง)
- 2563 – ปั จจุบนั กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท โคลเวอร์ เพำเวอร์
จำกัด (มหำชน)
- 2559 – ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทยอุตสำหกรรมพลำสติก (1994) จำกัด
(มหำชน)
- 2558 – ปั จจุบนั กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เมกำเคม (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน)
- 2555 - ปั จจุบนั กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค
จำกัด (มหำชน)
- 2554 - ปั จจุบนั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท สหกำรประมูล จำกัด (มหำชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีกำรดำรงตำแหน่ง
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ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งทีส่ าคัญ
- 2556 – ปั จจุบนั กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิคณะกรรมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
- 2555 – ปั จจุบนั กรรมกำร คณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ
- 2555 – ปั จจุบนั กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรคดีพเิ ศษ กระทรวงยุติธรรม
- 2550 – ปั จจุบนั ผูอ้ ำนวยกำรหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์มหำบัณฑิตภำคพิเศษ สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์(NIDA)
การถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษทั ใหญ่ และบริษทั ในเครือ
ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท
ไม่มีกำรดำรงตำแหน่ง
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 6/6 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
2. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
3. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2/2 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุมครั้งนี้
ไม่มี
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2.

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
อายุ 72 ปี
สัญชาติ ไทย
ตาแหน่ง - กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรบริษัท
- กรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
3 ธันวำคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2563 เป็ นเวลำ 7 ปี )
ทีอ่ ยู่
22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (Operations Research) IONA University U.S.A
- ปริญญำตรี วิศวกรรมไฟฟ้ำ University of Maryland (COLLEGE PARK, MARYLAND) U.S.A
การอบรมหลักสูตกรรมการ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 37/2003
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จานวน 3 แห่ง)
- ปั จจุบนั กรรมกำร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จำกัด (มหำชน)
- ปั จจุบนั กรรมกำร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จำกัด (มหำชน)
- ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จานวน 2 แห่ง)
- ปั จจุบนั กรรมกำร บริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด
- ปั จจุบนั ประธำนคณะบริหำร บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งทีส่ าคัญ
- 2552-2556 ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
การถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในบริษทั บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ
ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท
ไม่มีกำรดำรงตำแหน่ง
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
- เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 6/6 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2/2 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุมครั้งนี้
ไม่มี
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3.

รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
อายุ 64 ปี
สัญชาติ ไทย
ตาแหน่ง - กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรบริษัท
- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
3 ธันวำคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษำยน 2563 เป็ นเวลำ 7 ปี )
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 318 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญำเอก Ph.D (Finance) RMIT University, Melbourne, Australia
- M.Bus. (By Research) RMIT University, Melbourne, Australia
- ปริญญำโท พัฒนบริหำรศำสตร์มหำบัณฑิต (บริหำรธุรกิจ-กำรเงิน) สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์ (NIDA)
- ปริญญำตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
การอบรมหลักสูตกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 99/2012 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย
ความเชี่ยวชาญ
ด้ำนกำรบัญชี
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มีกำรดำรงตำแหน่ง
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มีกำรดำรงตำแหน่ง
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งทีส่ าคัญ
- 2553 - ปั จจุบนั ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร หลักสูตรบริหำรธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
- 2556 – 2558 รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรเงิน มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
การถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในบริษทั บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ
ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
หน้ำ 41

ไม่มีกำรดำรงตำแหน่ง
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
- เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 6/6 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุมครั้งนี้
ไม่มี
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 7
ข้อบังคับของบริษทั เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้อ 18.

ข้อ 19.

ข้อ 20.

ข้อ 25.

ให้บริษัทมีคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อดำเนินกิจกำรของบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อยห้ำ (5) คน โดย
กรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรของบริษัท
จะต้องเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนดกรรมกำรบริษัทจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมกำรบริษัทตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตำม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็
ได้ กรณีเลือกบุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำ เป็ นผูไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี คุ คลซึ่งได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธำนที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ ำด
ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ท่สี ดุ กับหนึ่งใน
สำม (1/3) กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่ง อำจได้รบั เลือกให้กลับเข้ำมำรับตำแหน่งอีกได้ กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่ง
ในปี แรกและปี ท่สี องภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลำกกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่ง
นำนที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง
กรรมกำรบริษัทมีสิทธิได้รบั ค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษัทตำมที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจำรณำและลงมติอนุมตั ิ โดย
อำจกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นจำนวนแน่นอนหรือวำงเป็ นหลักเกณฑ์เฉพำะ และจะกำหนดไว้เป็ นครำว ๆ หรือ
ให้มีผลตลอดไปจนกว่ำที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ำงอื่นก็ได้ นอกจำกนีก้ รรมกำรบริษัทมีสิทธิได้รบั
เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบของบริษัท ข้อควำมในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรที่
ได้รบั กำรแต่งตัง้ มำจำกพนักงำน หรือ ลูกจ้ำงของบริษัท ในอันที่จะได้รบั ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็ น
พนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัท
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หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 36. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบ
ปี บญ
ั ชีของบริษัท
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวอื่นนอกจำกวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ โดยคณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้
เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อย
ละสิบ (10) ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมดเข้ำชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้
โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย คณะกรรมกำรต้องจัดให้มี
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยในสี่สิบห้ำ (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจำกผูถ้ ื อหุน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จดั ให้มีกำร
ประชุมภำยในสี่สิบห้ำ (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจำกผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลำยซึ่งเข้ำชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้ อื่น ๆ รวมกั น
ได้จำนวนหุน้ ตำมที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภำยในสี่สิบห้ำ (45) วันนับแต่วนั ครบกำหนดระยะเวลำตำมวรรค
ข้ำงต้น และให้ถือว่ำเป็ นกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมกำรเป็ นผูเ้ รียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอัน
จำเป็ นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและอำนวยควำมสะดวกตำมสมควร ทั้งนี ้ หำกจำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำเข้ำร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลำยซึ่งเป็ นผูร้ อ้ งขอให้เรียกประชุมผูถ้ ือหหุน้ ในครัง้ นัน้ จะต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช่จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 37. ในกำรเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมกำรจัดทำเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำร
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่ำเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทรำบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจำรณำแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว และจัดส่งให้ผถู้ ื อ
หุน้ และนำยทะเบียนทรำบไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นีใ้ ห้ลงโฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3) วัน เป็ นเวลำติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3) วัน ทัง้ นี ้ สถำนที่ท่จี ะใช้เป็ น
ที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรจะกำหนดก็ได้
ข้อ 38. ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ (ถ้ำมี) มำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่ง ในสำม (1/3) ของจำนวนหุน้ ที่
จำหน่ำยได้ทงั้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ปี รำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1)
ชั่วโมง จำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หำกว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียก
นัดเพรำะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้กำรประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถ้ ือหุน้
ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนใี ้ ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในกำร
ประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ปี ระธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำที่ได้ ให้รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนในที่ประชุม ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้ท่ปี ระชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมคนใดคนหนึ่งมำเป็ นประธำนในที่ประชุมดังกล่ำว
ข้อ 40. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่ำหุน้ หนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษใน
เรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตัง้ กรรมกำร และมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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(1)

ข้อ 41.

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน
ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ ำด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้ หมดหรือบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) กำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนอื่นมำเป็ นของบริษัท
(ค) กำรทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้ หมด หรือบำงส่วนที่สำคัญ กำร
มอบหมำยให้บุ ค คลอื่ น ใดเข้ำ จัด กำรธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ กำรควบรวมกิ จ กำรกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรแบ่งผลกำไรขำดทุนกัน
(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) กำรเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) กำรเลิกบริษัท
(ช) กำรออกหุน้ กูข้ องบริษัท
(ซ) กำรควบรวมกิจกำรบริษัทกับบริษัทอื่น
กิจกำรที่ท่ปี ระชุมสำมัญประจำปี พึงเรียกประชุมมีดงั นี ้
(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่แสดงถึงกิจกำรของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่ำนมำ
(2) พิจำรณำอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกำไรขำดทุนของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่ำนมำ
(3) พิจำรณำอนุมตั จิ ดั สรรเงินกำไร และกำรจ่ำยเงินปั นผล
(4) พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่พน้ ตำแหน่งตำมวำระ และกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
(5) พิจำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี และ
(6) กิจกำรอื่น ๆ

หน้ำ 45

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 8
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิทผี่ ู้เข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดงในวันประชุม
1.
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดำ
1.1
กรณีผถู้ ือหุน้ เข้ำประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ซ่งึ ปรำกฏรูปถ่ำยของผูถ้ ือหุน้ และยังไม่หมดอำยุ
เช่น บัตรประจำตัวประชำชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง
1.2
กรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้ำประชุม
(ก)
หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่แนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมือชื่อผู้
มอบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข)
สำเนำภำพถ่ำยเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูถ้ ือหุน้ โดยมี รำยละเอียดตำม 1.1 ข้ำงต้น และผูม้ อบฉันทะได้ลงชื่อ
รับรองสำเนำถูกต้อง
(ค)
เอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ข้ำงต้น
2.
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล
2.1
กรณีผแู้ ทนของผูถ้ ือหุน้ เข้ำประชุมด้วยตนเอง
(ก)
เอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรำยละเอียดตำมข้อ 1.1 ข้ำงต้น
(ข)
สำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้อง โดยผูแ้ ทนนิติบุคคล และมีขอ้ ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ ทน ซึ่งเป็ นผูเ้ ข้ำร่วม
ประชุมมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.2
กรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้ำประชุม
(ก)
หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่แนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมือชื่อผู้
มอบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข)
สำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้อง โดยผูแ้ ทนนิติบคุ คล และมีขอ้ ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งลงนำม
ในหนังสือมอบฉันทะมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
(ค)
เอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ข้ำงต้น
3.
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมิได้มีสญ
ั ชำติไทยหรือเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ให้นำควำมในข้อ 1. และข้อ 2. มำใช้
บังคับโดยอนุโลมกับผูถ้ ือหุน้ หรือผูเ้ ข้ำร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชำติไทยหรือซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ แล้วแต่กรณี ทัง้ นีภ้ ำยใต้บงั คับดังต่อไปนี ้
(ก)
หนังสือรับรองกำรเป็ นนิติบุคคลนั้นอำจจะเป็ นเอกสำรที่ออกโดยส่วนรำชกำรของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ตัง้ อยู่หรือโดย
เจ้ำหน้ำที่ของนิติบคุ คลนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี ้ จะต้องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล
และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนำจในกำรลงลำยมือชื่อที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่
(ข)
เอกสำรที่จดั ทำขึน้ ในต่ำงประเทศจะต้องมีกำรรับรองลำยมือชื่อโดยโนตำรีพบั บลิคไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
(ค)
เอกสำรที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษจะต้องจั ดทำคำแปลภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษแนบมำพร้อม
ด้วย และให้ผแู้ ทนนิติบคุ คลนัน้ รับรองควำมถูกต้องของคำแปล
หน้ำ 46

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 9
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่

.

วันที่
ข้ำพเจ้ำ

เดือน

พ.ศ.

สัญชำติ

อยู่บำ้ นเลขที่

ถนน

อำเภอ/เขต

.

ตำบล/แขวง
จังหวัด

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

.

.
รหัสไปรษณีย ์

.
จำกัด (มหำชน)

ทีวี ธันเดอร์

โดยถือหุน้ จำนวนทัง้ สิน้ รวม

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

เสียง ดังนี ้

หุน้ สำมัญ

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

เสียง

หุน้ บุรมิ สิทธิ

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

เสียง

ขอมอบฉันทะให้
(1)

อำยุ

อยู่บำ้ นเลขที่

ถนน

อำเภอ/เขต

ปี

ตำบล/แขวง
จังหวัด

.

รหัสไปรษณีย ์

.

หรือกรรมกำรอิสระ
(2)
อยู่บำ้ นเลขที่
อำเภอ/เขต

นำยมนตรี โสคติยำนุรกั ษ์
29/37 ซอยลำดพร้ำว 23
จตุจกั ร

ถนน
จังหวัด

อำยุ
ลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร

62

ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย ์

ปี
จันทรเกษม

.

10900

.
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(3)
อยู่บำ้ นเลขที่
อำเภอ/เขต

นำยสุทธิธรรม จิรำธิวฒ
ั น์
22

ซอยสมคิด

ปทุมวัน

(4)
อยู่บำ้ นเลขที่
อำเภอ/เขต

ถนน

อำยุ
เพลินจิต

จังหวัด

318

ถนน

จตุจกั ร

กรุงเทพมหำนคร

ปี
ลุมพินี.

รหัสไปรษณีย ์
อำยุ

พหลโยธิน
จังหวัด

ตำบล/แขวง

กรุงเทพมหำนคร

นำงกัลยำนี ภำคอัต

72

ตำบล/แขวง

64

.
10330

.

ปี

จันทรเกษม

.

รหัสไปรษณีย ์ 10900

.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ประจำปี 2564 ในวันอังคำรที่ 27 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทำวน์ อิน ทำวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระ
ยำประเสริฐ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย

ลำยมือชื่อ
(

. ผูม้ อบฉันทะ
)

ลำยมือชื่อ
(

. ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลำยมือชื่อ
(

. ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลำยมือชื่อ
(

. ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมำยเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผมู้ อบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยก
จำนวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เขียนที่

.

วันที่

เดือน

(1) ข้ำพเจ้ำ
อยู่บำ้ นเลขที่

พ.ศ.

สัญชำติ
.ถนน

อำเภอ/เขต

.

ตำบล/แขวง
จังหวัด

.
รหัสไปรษณีย ์

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

.

.
จำกัด (มหำชน)

ทีวี ธันเดอร์

โดยถือหุน้ จำนวนทัง้ สิน้ รวม

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

เสียง ดังนี ้

หุน้ สำมัญ

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

เสียง

หุน้ บุรมิ สิทธิ

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
1.
อยู่บำ้ นเลขที่

อำยุ
ถนน

อำเภอ/เขต

ปี

ตำบล/แขวง

.

จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

.

หรือกรรมกำรอิสระ
2.

นำยมนตรี โสคติยำนุรกั ษ์

อยู่บำ้ นเลขที่

29/37 ซอยลำดพร้ำว 23

อำเภอ/เขต

จตุจกั ร

ถนน
จังหวัด

อำยุ
ลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร

63

ตำบล/แขวง

ปี
จันทรเกษม

รหัสไปรษณีย ์

10900

.
.

หรือ
3.
อยู่บำ้ นเลขที่
อำเภอ/เขต

22 ซอยสมคิด
ปทุมวัน

นำยสุทธิธรรม จิรำธิวฒ
ั น์
ถนน
จังหวัด

อำยุ
เพลินจิต
กรุงเทพมหำนคร

72

ตำบล/แขวง

ปี
ลุมพินี

.

รหัสไปรษณีย ์ 10330

.
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4.

นำงกัลยำนี ภำคอัต

อยู่บำ้ นเลขที่

318

อำเภอ/เขต

จตุจกั ร

อำยุ

ถนน

พหลโยธิน

จังหวัด

กรุงเทพมหำนคร

62

ตำบล/แขวง

ปี
จันทรเกษม

รหัสไปรษณีย ์

.

10900 .

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ประจำปี 2564 ในวันอังคำรที่ 27 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทำวน์ อิน ทำวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระ
ยำประเสริฐ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วำระที่ 1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วำระที่ 2. พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่ำนมำ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วำระที่ 3. พิจำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผูส้ อบบัญชีประจำปี
2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วำระที่ 4. พิจำรณำอนุมตั ิกำรงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ำยเงินปั น
ผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
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(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วำระที่ 5. พิจำรณำอนุมตั ิกำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
กำรแต่งตัง้ กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่ง กลับเข้ำดำรงตำแหน่ง 3 คน
กำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
5.1 นำยภูษิต ไล้ทอง
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

กำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
5.2 นำยพิรฐั เย็นสุดใจ
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

กำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
5.3 นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วำระที่ 6. พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประจำปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วำระที่ 7. พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจำปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
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วำระที่ 8. พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูถ้ ือหุน้
(6)

ในกรณีท่ขี ำ้ พเจ้ำไม่ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ีท่ปี ระชุม มี

กำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประกำรใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
กิจกำรใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้ พเจ้ำระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
ลำยมือชื่อ
(

. ผูม้ อบฉันทะ
)

ลำยมือชื่อ
(

. ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลำยมือชื่อ
(

. ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลำยมือชื่อ
(

. ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมำยเหตุ
1.ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่ง
แยกจำนวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
2.วำระเลือกตัง้ กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้ กรรมกำรทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
3.ในกรณีท่มี ีวำระที่พิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแบบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
กำรมอบฉันทะในฐำนะผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
.
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 ในวันอังคำรที่ 27 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น.ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทำวน์ อิน ทำวน์)
เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยำประเสริฐ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลำ
และสถำนที่อื่นด้วย
วำระที่

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย
วำระที่

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย
วำระที่

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย
วำระที่

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย
วำระที่

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
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เห็นด้วย
วำระที่

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย
วำระที่

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย
วำระที่

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย
วำระที่

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่อง เลือกตัง้ กรรมกำร (ต่อ)
ชื่อกรรมกำร
เห็นด้วย

.
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมกำร
เห็นด้วย

.
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมกำร
เห็นด้วย

.
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมกำร
เห็นด้วย

.
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
เขียนที่

.

วันที่

เดือน

(1) ข้ำพเจ้ำ
อยู่บำ้ นเลขที่

พ.ศ.

.

สัญชำติ
.ถนน

อำเภอ/เขต

.

ตำบล/แขวง

.

.จังหวัด

รหัสไปรษณีย ์

.

ในฐำนะผูป้ ระกอบกำรธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝำกและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

.
จำกัด (มหำชน)

ทีวี ธันเดอร์

โดยถือหุน้ จำนวนทัง้ สิน้ รวม

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

เสียง ดังนี ้

หุน้ สำมัญ

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

เสียง

หุน้ บุรมิ สิทธิ

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
1.
อยู่บำ้ นเลขที่

อำยุ
ถนน

อำเภอ/เขต

ปี

ตำบล/แขวง
จังหวัด

.
รหัสไปรษณีย ์

.

หรือกรรมกำรอิสระ
2.

นำยมนตรี โสคติยำนุรกั ษ์

อยู่บำ้ นเลขที่

29/37 ซอยลำดพร้ำว 23

อำเภอ/เขต

จตุจกั ร

ถนน
จังหวัด

อำยุ
ลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร

62

ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย ์

ปี
จันทรเกษม
10900

.
.

หรือ
3.

นำยสุทธิธรรม จิรำธิวฒ
ั น์

อำยุ

72

ปี
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อยู่บำ้ นเลขที่
อำเภอ/เขต

22 ซอยสมคิด
ปทุมวัน

ถนน

เพลินจิต

จังหวัด

4.

ตำบล/แขวง

กรุงเทพมหำนคร

นำงกัลยำนี ภำคอัต

ลุมพินี

.

รหัสไปรษณีย ์

10330

.

64

ปี

อำยุ

อยู่บำ้ นเลขที่

318

ถนน

พหลโยธิน

อำเภอ/เขต

จตุจกั ร

จังหวัด

กรุงเทพมหำนคร

ตำบล/แขวง

จันทรเกษม

.

10900

.

รหัสไปรษณีย ์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ประจำปี 2564 ในวันอังคำรที่ 27 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทำวน์ อิน ทำวน์) กรุงเทพมหำนคร 10310
หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
(3) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตำมจำนวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบำงส่วน คือ
หุน้ สำมัญ

หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

เสียง

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วำระที่ 1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วำระที่ 2. พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินกำรของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่ำนมำ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดัง นี ้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วำระที่ 3. พิจำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผูส้ อบบัญชีประจำปี
2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
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(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วำระที่ 4. พิจำรณำอนุมตั ิกำรงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ำยเงินปัน
ผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วำระที่ 5. พิจำรณำอนุมตั ิกำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
กำรแต่งตัง้ กรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่ง กลับเข้ำดำรงตำแหน่ง 3 คน
กำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
5.1 นำยภูษิต ไล้ทอง
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

กำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
5.2 นำยพิรฐั เย็นสุดใจ
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

กำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
5.3 นำยณฐกฤต วรรณภิญโญ
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

กำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
วำระที่ 6. พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประจำปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
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(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วำระที่ 7. พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจำปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วำระที่ 8. พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีท่ีขำ้ พเจ้ำไม่ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
กำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประกำรใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
กิจกำรใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้ พเจ้ำระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
ลำยมือชื่อ
(

.
) ผูม้ อบฉันทะ

ลำยมือชื่อ
(

. ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลำยมือชื่อ
(

. ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลำยมือชื่อ
(

. ผูร้ บั มอบฉันทะ
)
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หมายเหตุ
1. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพำะกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ ที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศ และแต่งตัง้
ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝำกและดูแลหุน้ ให้เท่ำนัน้
2. หลักฐำนที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอำนำจจำกผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่ำผูล้ งนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
4. วำระเลือกตัง้ กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้ กรรมกำรทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
5. ในกรณีท่ีมีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตำมแบบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
กำรมอบฉันทะในฐำนะผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
.
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำ เพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือ
หุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคำรที่ 27 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทำวน์ อิน ทำวน์) กรุ งเทพมหำนคร
10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
วำระที่

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย
วำระที่

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย
วำระที่

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
เห็นด้วย
วำระที่

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง เลือกตัง้ กรรมกำร (ต่อ)
ชื่อกรรมกำร
เห็นด้วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมกำร
เห็นด้วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมกำร
เห็นด้วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 10
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลด รายงานประจาปี 2563
ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย โ ด ย บ ริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝ ำ ก ห ลั ก ท รั พ ย์ ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) จ ำ กั ด ใ น
ฐำนะนำยทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนำระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสำรกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
รำยงำนประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนรหัสคิวอำร์ (QR Code) ให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถเรียกดูขอ้ มูลได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว
ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลผ่ำน QR Code ตำมขัน้ ตอนต่อไปนี ้
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ำยรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้ำจอจะมีขอ้ ควำม (Notification) ขึน้ มำด้ำนบน ให้กดที่ขอ้ ควำมนัน้ เพื่อดูขอ้ มูลประกอบกำรประชุม
หมำยเหตุ

กรณีท่ไี ม่มีขอ้ ควำม (Notification) บนมือถือ ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถสแกน QR Code จำก
แอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต้น

สาหรับระบบ Android

1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Code READER , Facebook หรือ Line
ขัน้ ตอนกำรสแกน QR Code ผ่ำน Line
เข้ำไปใน Line และเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)

เลือก QR Code

สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลประกอบกำรประชุม
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 11
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2564
ผูถ้ ือหุน้ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน) ทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรคัดกรอง ณ จุดคัดกรอง และปฏิบตั ิตำมมำตรกำรและแนวปฏิบตั ิกำรเข้ำร่วมประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ก่อนเข้ำบริเวณสถำนที่จัดประชุมอย่ำงเคร่งครัด บริษัทฯอนุญำตให้
เฉพำะท่ำนผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ผ่ำนกำรคัดกรองและลงทะเบียนแล้ว เท่ำนัน้ เข้ำสู่หอ้ งประชุม โดยไม่อนุญำตให้ผตู้ ิดตำมเข้ำห้องประชุมด้วย

มำด้วยตนเอง

บริษัทลงทะเบียนกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้

ผูร้ บั มอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียนมำด้วยตนอง (เริ่ม 12.00 น.)

ด้วยระบบ Barcode

โต๊ะลงทะเบียนผูร้ บั มอบฉันทะ (เริ่ม 12.00 น.)

แสดงบัตรประจำตัว และ แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
- แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสำรที่ถกู ต้องครบถ้วน
- แสดงสำเนำบัตรประจำตัวผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้อง

สอบทำนและตรวจสอบควำมถูกต้อง
รับบัตรลงคะแนน
เข้ำห้องประชุม
ประธำนเปิ ดประชุม (เวลำ 14.00 น.)
ประธำนเสนอวำระกำรประชุมตำมลำดับ
กรณีที่มีผตู้ อ้ งกำรคัดค้ำนหรืองดออกเสียงในวำระใด ๆ
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน (สำหรับผูค้ ดั ค้ำนหรืองดออกเสียง)

บริษัทได้จดั ให้มี Inspector ซึ่งเป็ นที่
ปรึกษำกฎหมำยภำยนอก เพื่อทำ
หน้ำที่ดแู ละ และตรวจสอบกำรนับ
คะแนนเสียงในกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุน้ เพื่อให้กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำม
กฎหมำยและข้อบังคับบริษัท

เจ้ำหน้ำที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพำะผูค้ ดั ค้ำน
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน
ประธำนกล่ำวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม

*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 12

แผนทีส่ ถานทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทำวน์ อิน ทำวน์)
เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยำประเสริฐ แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทร 02-559-0022
โดยสำรรถประจำทำง เส้นทำงถนนลำดพร้ำว (เข้ำซอยลำดพร้ำว 94)
สำย 8,27,44,96,145,502,92,172,122,126

เพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มำประชุม บริษัทฯจัดให้มีบริกำรรถตูร้ บั ส่งผูท้ ่ีเดินทำงมำ
เข้ำร่วมประชุม ณ บริเวณปำกซอยลำดพร้ำว 112 (บริเวณปั้ มนำ้ มันเชลล์) ไปยังสถำนที่ประชุม ธันเดอร์สตูดิโอ
(ทำวน์ อิน ทำวน์) รอบที่ 1 เวลำ 12.00 / รอบที่ 2 เวลำ 13.00 และรอบสุดท้ำยเวลำ 13.30 น. และเดินทำงกลับ
จำก ธันเดอร์สตูดิโอ (ทำวน์ อิน ทำวน์) ไปยังจุดจอดรถรับส่งรถโดยสำรประจำทำงปำกซอยลำดพร้ำว 94 หลัง
เสร็จสิน้ กำรประชุม
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