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หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้ือหุน้  

ประจาํปี 2565 
 

บรษิทั ทวีี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) 
วนัองัคารที ่26 เมษายน 2565 

เวลา 14.00 น. 

 

ณ ธนัเดอร์สตดูโิอ (ทาวน์ อนิ ทาวน์) 

เลขที ่429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสรฐิ แขวงพลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

 
เปิดรบัลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 

เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน 

ซึง่พมิพ์บาร์โคด้มาแสดงตอ่เจา้หน้าทีล่งทะเบียนในวนัประชุม 

 
งดแจกของทีร่ะลกึ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางทีห่น่วยงานกาํกบัดแูลได้

รณรงค์ใหล้ด / เลกิการแจกของชาํรว่ยในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 
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วนัที ่ 4 เมษายน 2565 

เรือ่ง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565 
 
เรียน ทา่นผูถ้ือหุน้ของบรษิทั  ทีวี ธนัเดอร์  จาํกดั (มหาชน) 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. แบบลงทะเบียนในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code) 

2. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564  เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2564 
3.    รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code)  
4. ประวตัิยอ่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รบัการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออก

จากตาํแหน่งตามวาระ 
5. นิยามกรรมการอสิระ 
6. ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ประจาํปี 2565  
7.   ขอ้มูลของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้ือหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมได ้
8.  ขอ้บงัคบัของบรษิทัเฉพาะสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ 
9.  เอกสารและหลกัฐานแสดงสทิธทีิผู่เ้ขา้รว่มประชุมตอ้งนํามาแสดงในวนัประชุม 
10.   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 
11. การใช้รหสัควิอาร์ (QR Code) สาํหรบัดาวน์โหลด รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
12. ข ัน้ตอนการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565 
13. แผนทีข่องสถานทีป่ระชุม 

ดว้ยคณะกรรมการของบรษิทั  ทีวี ธนัเดอร์  จาํกดั (มหาชน) (บรษิทั)  ในการประชุมคร ัง้ที ่3/2565 เมือ่วนัที ่22 กุมภาพนัธ์ 2565 
มีมตใิหเ้รียกประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565 ในวนัองัคารที ่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ธนัเดอร์สตูดโิอ (ทาวน์ อนิ ทาวน์) 
เลขที ่429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  เพือ่พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระดงัตอ่ไปน้ี 

วาระที ่ 1. พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2564 
ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 ของบรษิทัไดถู้กจดัขึน้เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2564 และไดจ้ดัสง่

ให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นําขึ้นบนเว็บไซด์ของ
บรษิทั เพือ่เปิดเผยแกผู่ถ้ือหุน้และนกัลงทุนท ั่วไปแลว้ และปรากฏวา่ไมม่ผูีใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขรายงาน
การประชุมฯ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2564 ซึ่งได้จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2564 และคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกไว้
ถูกตอ้งแลว้รายละเอียดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่2. 
 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
    

วาระที ่ 2. พจิารณารบัทราบผลการดาํเนินการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 
ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล สรุปผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ทีผ่า่นมา 

 
สนิทรพัย์หมนุเวียน 270,348,322.00 

สนิทรพัย์รวม 744,013,395.40 

หน้ีสนิหมุนเวียน 91,636,089.37 

หน้ีสนิรวม 112,319,835.51 

รายไดร้วม 300,282,744.17 

ขาดทุนสุทธิ 2,587,770.85 

บริษทัได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฎในแบบแสดงรายการ 56-1 One 
Report 2564 หวัขอ้ ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน หน้า 46 -68 ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่3. 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที้ป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทั ประจาํปี 
2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่2. 

การลงมต ิ วาระน้ีเป็นวาระรบัทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที ่ 3. พิจารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงาน 
ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2564 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการทํางบการเงินรวมสําหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2564 และผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ เพือ่นําเสนอใหที้ป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตัิ
ในการประชุมสามญัประจําปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2335 
กาํหนด 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน  บญัชี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบญัชีประจําปี 2564 สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ
รายงานผู้สอบบญัชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรบัรอง
จากผู้สอบบญัชีของบริษทัแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี หวัข้อ รายงานของผู้สอบ
บญัชีและงบการเงนิ หน้า 123 - 176 ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่3. 
 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่ 4. พิจารณาอนุมตัจิดัสรรกําไรสุทธิส่วนหน่ึงเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปนัผล สําหรบัผล
การดําเนินงานสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้บริษทัจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิ
กําไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงนิปนัผลในกรณีที่บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่และมาตรา 116 กําหนดให้
บรษิทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธปิระจาํปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธปิระจําปี 
จนกวา่ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 
 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือ
หลงัจากหกัภาษีและสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ้นกบักระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทาง
กฎหมาย โดยแตล่ะบรษิทัจะคาํนึงถงึความจาํเป็นและเหมาะสมของปจัจยัอืน่ ๆ ในอนาคต และการจา่ยเงนิ
ปนัผลนัน้จะไมม่ีผลกระทบตอ่การดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัอยา่งมีนยัสาํคญั 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกําไรสุทธิประจําปี 
2564 เพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,418,407.60 บาท และอนุมตัิจ่ายปันผลจากผลการ
ดําเนินงาน ต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรา 0.03 บาท
ตอ่หุน้ รวมเป็นเงนิปนัผลท ัง้สิน้จาํนวน  24,009,902.25 บาท โดยจา่ยจากกาํไรสุทธขิองบรษิทัฯ ท ัง้น้ีคดิ
เป็นรอ้ยละ 84.61 ของกําไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเงินปนัผลของ
บรษิทัฯ  
โดยจา่ยใหแ้กผู่ถ้ือหุน้ทีม่ีรายชือ่ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ของบรษิทั ณ วนักาํหนดรายชือ่ผูถ้ือหุ้น
มีสิทธิได้รบัเงินปนัผล (Record Date) ในวนัที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยกําหนดจา่ยเงินปนัผลในวนัที่ 
24 พฤษภาคม 2565 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล
สําหรบัผลประกอบการประจําปี 2564 กบัปีที่
ผา่นมา รายละเอียดการจา่ยเงนิปนัผล 

 

ปี 2564 
ปี 2563 

1. กาํไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร* 
11,219,963.08 

24,870,536.55 

2. กาํไร(ขาดทุน)สุทธ*ิ* 
26,949,744.34 

(13,815,373.25) 

3. จาํนวนหุน้ 
800,030,075 

800,030,075 

4. เงนิปนัผลจา่ยอตัราตอ่หุน้ 
0.03 บาทตอ่หุน้ 

(งดจา่ยเงนิปนัผล) 

5. รวมจาํนวนเงนิปนัผลท ัง้สิน้ 
24,009,902.25 

- 
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6. สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผล 
- 

- 

 จากกาํไรสะสม* 
- 

- 

 จากกาํไรสุทธ*ิ* 
24,000,902.25 

- 

 
*จากกาํไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรเฉพาะกจิการ 
**จากกาํไรสุทธเิฉพาะกจิการหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย 
 
ท ัง้น้ี สิทธิในการรบัเงินปันผลของบริษทัยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตัิจากที่ประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัที ่26 เมษายน 2565 
 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่ 5. พิจารณาอนุมตักิารเลือกต ัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 20 กําหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกคร ัง้ กรรมการคดิเป็น

จํานวนหนึ่งในสาม หรือจํานวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการคนที่
อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ่งในปีน้ีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของ
บรษิทัมีรายชือ่ดงัตอ่ไปน้ี 
 

1. นายมนตรี โสคตยิานุรกัษ์    ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ                                                                        
2. นายสมพงษ์ วรรณภญิโญ    ตาํแหน่ง : กรรมการบรษิทั 
3. นางภทัรภร วรรณภญิโญ     ตาํแหน่ง : รองประธานกรรมการบรษิทั 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การ
ดําเนินงานของบริษทั ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกบัความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  
ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้แต่งต ัง้คณะกรรมการ 3 
ท่าน ที่ออกจากตําแหน่งตามวาระใหก้ลบัเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง  ดงัรายละเอียดประวตัิของท ัง้ 
3 ทา่นทีป่รากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่4.  
 
คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมดัระวงัถึงคุณสมบตัิของบุคคลผู้
ได้รบัการเสนอชื่อท ัง้ 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลท ัง้ 3 ท่านน้ี เป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริษทั คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้   (1)  นายมนตรี โสคตยิานุรกัษ์ (2) นายสมพงษ์ วรรณภญิโญ  
(3) นางภทัรภร วรรณภิญโญ ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ่ง ท ัง้น้ี 
คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งทีส่ง่
มาด้วยลําดบัที่ 5 และรายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หวัข้อ คุณสมบตัิ
คณะกรรมการอสิระ (นิยามกรรมการอสิระ ) (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่3) 
 
บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเข้ารบัการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษทัเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั นบัต ัง้แต่
วนัที่ 16 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั และปรากฏว่าไมม่ีผูถ้ือหุน้
รายยอ่ยเสนอวาระและรายชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที้่ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจําปี 2565เพื่อพจิารณาอนุมตักิารแต่งต ัง้กรรมการที่พ้นจาก

ตาํแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ่ง จาํนวน 3 ทา่น คือ 
1. นายมนตรี โสคตยิานุรกัษ์    ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการบรษิทั /  กรรมการอสิระ                                                                         
2. นายสมพงษ์ วรรณภญิโญ    ตาํแหน่ง : กรรมการบรษิทั 
3. นางภทัรภร วรรณภญิโญ     ตาํแหน่ง : รองประธานกรรมการบรษิทั 

 
การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 6. พิจารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 
ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ จากผล

ประกอบการของบริษทัในปีที่ผ่านมา การปฏิบตัิงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกบับริษทัหรือใกล้เคียงกบับริษทั รวมท ัง้ผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการ
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ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษทักาํหนด
นัน้อยูใ่นอตัราใกลเ้คียงกบัคา่เฉลีย่โดยรวมของตลาด  
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทน
กรรมการสําหรบัปี 2565 โดยคณะกรรมการจะได้รบัค่าตอบแทนรายไตรมาสทุกไตรมาส และได้รบั
ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อคร ั้ง ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นวงเงิน
คา่ตอบแทนกรรมการทีเ่ทา่กบัปี 2564 ดงัน้ี  

1.ค่าเบี้ยประชุม 
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหน่ง คา่เบี้ยประชุมตอ่คร ัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการบรษิทั 20,000 
กรรมการบรษิทั 15,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 15,000 

 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ตาํแหน่ง คา่เบี้ยประชุมตอ่คร ัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 20,000 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000 

 
คณะกรรมการสรรหา/พจิารณาคา่ตอบแทน 

ตาํแหน่ง คา่เบี้ยประชุมตอ่คร ัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการสรรหา/พจิารณาค่าตอบแทน 20,000 
กรรมการสรรหา/พจิารณาคา่ตอบแทน 15,000 

 
2.ค่าตอบแทนรายไตรมาส 

ตาํแหน่ง คา่ตอบแทนรายไตรมาส (บาท)  
ตอ่ทา่นตอ่ไตรมาส 

ประธานกรรมการ 30,000 

กรรมการ 30,000 
 

 
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี2565 และปี 2564 
 

ตาํแหน่ง/องค์ประกอบคา่ตอบแทน 
เบี้ยประชุม (ตอ่คร ัง้/บาท) คา่ตอบแทนรายไตรมาส 

ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 ปี 2565 

(ปีทีเ่สนอ) ปี2564 

ประธานกรรมการ 20,000 20,000 30,000 30,000 
กรรมการ 15,000 15,000 30,000 30,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 - - 
กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - - 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 20,000 20,000 - - 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000 15,000 - - 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

20,000 20,000 - - 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 15,000 15,000 - -  
  

ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้น้ี คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัไม่ได้
รบัผลประโยชน์อืน่ใดนอกจากเบี้ยประชุมและคา่ตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดทีก่าํหนดขา้งตน้ 
 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงท ัง้หมดของ  ผูถ้ือหุน้ซึง่มา
ประชุม 
 

วาระที ่ 7. พิจารณาอนุมตักิารแต่งต ัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 43 กําหนด
วา่ ใหที้ป่ระชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจาํปีแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงนิคา่สอบบญัชีของบรษิทัทุกปี 
ในการแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีจะแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีคนเดมิอีกก็ได ้
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นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนได้กําหนดให้บริษทัจดัให้มีการหมุนเวียนผู้สอบ
บญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยการ
หมุนเวียน ไมจ่าํเป็นตอ้งเปลีย่นบรษิทัผู้สอบบญัชีแหง่ใหม ่บรษิทัสามารถแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีรายอืน่ ๆ ใน
สํานกังานตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษทัจะแต่งต ัง้ผู้สอบบญัชีรายที่
พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบญัชี
ตดิตอ่กนั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชีของบรษิทั โดยพจิารณาจากความเป็นอสิระ
ของผูส้อบบญัชีและคา่ตอบแทนการสอบบญัชี  มีความเห็นและเสนอให้แตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชี จากบรษิทั 
สาํนกังาน ดร.วริชั แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทั และเสนอใหก้าํหนดคา่ตอบแทน
คา่สอบบญัชีประจําปี 2565 เป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ 1,750,000.00 บาทโดยไมร่วมคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี 

คา่สอบบญัชี รอบปีบญัชี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) รอบปีบญัชี 2564 

1. คา่สอบบญัชี 1,750,000.00 1,750,000.00 
2. คา่บรกิารอืน่ ๆ จา่ยตามจรงิ 23,375.00 

 

ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษทัและไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบั
บรษิทั/บรษิทัยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ ่หรือผูที้เ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด จงึมีความเป็น
อสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษิทั 

ผู้สอบบญัชีของบริษทัย่อยเป็นผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตจากบริษทั สํานกังาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 
เช่นเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบรษิทั 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแต่งต ัง้ผู้สอบบญัชี 

ประจําปี 2565 จากบริษทั สํานกังาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั มี
รายชือ่ดงัน้ี 
1. ดร.วริชั อภเิมธีธาํรง  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที ่1378 หรือ 
2. นายชยักรณ์ อุน่ปิตพิงษา  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที ่3196 หรือ 
3. นายอภริกัษ์ อตอินุวรรตน์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที ่5202 หรือ 
4. นางสาวกรแกว้ ดาบแกว้  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที ่8463 
 
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ในกรณีที่ผู้สอบ
บญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัหิน้าที่ได้ ให้บริษทั สํานกังาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอืน่ของ บรษิทั สาํนกังาน ดร.วริชั แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จาํกดั ทาํ
หน้าที่แทน โดยผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบั
บรษิทั/บรษิทัยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ ่หรือผูที้เ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด จงึมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ท ัง้น้ี ผู้สอบบญัชีที่เสนอชื่อแต่งต ัง้ให้
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัในปีน้ี เป็นการปฏิบตัิหน้าที่ผู้สอบบญัชีของบริษทัเป็นปีที่ 2 ผู้สอบบญัชีของ
บริษทัและบริษทัย่อย สงักดัสํานกังานสอบบญัชีเดียวกนั นอกจากน้ีคณะกรรมการได้อนุมตัคิ่าสอบบญัชี
และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษทั จํานวน 1,160,000.00 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบญัชี และค่าสอบ
ทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 590,000.00 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบญัชี
ประจาํปี 2565 จาํนวน 1,750,000.00 บาท 
 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่ 8. พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้มี) 
 

จึงเรียนมาเพือ่ทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชุมตามวนัเวลา และสถานที่ดงักล่าวโดยพรอ้มเพรียงกนั และ
บริษทัฯจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป สําหรบัผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกรุณากรอกข้อความในหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัหนึ่งฉบบัใดตามที่ได้จดัส่งมาพรอ้มน้ีใหค้รบถ้วนสมบูรณ์ 
โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบบัเดียวเท่านั้น ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื่องกําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2550 
และตดิอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะตอ้งยืน่ และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูแ้ทนของผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเข้า
รว่มประชุมตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ีดว้ย  
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บริษทัได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้รายยอ่ยใช้สิทธขิองตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏบิตัิตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่ โดยใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมสามญัประจําปีผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565 ไดใ้นช่วงระหวา่ง
วนัที่ 16 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2565 โดยบริษทัได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษทั และแจ้งข่าวผ่านตลาด
หลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยแลว้ อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีผูถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมแตอ่ยา่งใด 
 
 

ขอแ สดงความนบัถือ 
 
 
 
 
           

( นาย มนตรี โสคตยิานุรกัษ์ ) 
ประธานกรรมการ 

บรษิทั ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

  



บริษัท ทวีี ธันเดอร ์จาํกัด (มหาชน)  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446 

 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

   TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609 

   

หนา้ 8 / 40 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่2 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2564 

ของ 

บรษิทั ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที่ :  ประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2564 ณ ธนัเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที ่429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เริม่ประชุมเวลา 14.00 น. 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุร ักษ์   ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ เ ป็นประธานที่ประชุม  ประธานฯ ได้กล่าวต้อนร ับ 
ผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ทุก หลงัจากนัน้ไดม้อบหมายใหน้ายณฐกฤต วรรณภญิโญ เป็นผูด้าํเนินการกอ่นการเริม่ประชุม  

นายณฐกฤต วรรณภญิโญ  กลา่ววา่ 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัฯ ได้กําหนดมาตรการป้องกนัโรคตามที่ทาง
ราชการกาํหนด และเพือ่ความปลอดภยัของผูถ้ือหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกทา่น  

บรษิทัฯ จงึขอช้ีแจงมาตรการและแนวทางปฏบิตัิเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า หรือ COVID-19 โดย
ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น ก่อนการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามเกี่ยวกบัวาระ ขอให้ถาม
คําถามโดยการเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกระดาษที่ทางบริษทัได้จดัเตรียมไว้ให ้โดยให้ระบุคําถาม และแจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุน้ 
และนําส่งให้เจ้าหน้าที่ แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และหากไม่ระบุชื่อ-สกุลผู้ถาม บริษทัขออนุญาตข้ามคําถามหรือข้อเสนอแนะ
เนื่องจากขอ้มูลไมค่รบถว้น 

บรษิทัฯจะดาํเนินการจดัประชุมใหก้ระชบัภายในเวลา 1 ช ั่วโมง 30 นาที คาํถามทุกคาํถามทีไ่มไ่ดต้อบในหอ้งประชุม บรษิทัฯ จะ
ตอบและเผยแพรบ่นเว็บไซต์ของบรษิทัตอ่ไป 

ท ัง้น้ี ในระหวา่งการประชุม บรษิทัฯ ขอความรว่มมือทา่นผูถ้อืหุน้ 

 ใสห่น้ากากอนามยั หรือหน้ากากผา้ ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นหอ้งประชุม และบรเิวณโดยรอบอาคาร 

 นั่งประจาํทีที่ก่าํหนดไวเ้พือ่ลดการเคลือ่นยา้ย 

 หม ั่นลา้งมือดว้ยเจลลา้งมือทีบ่รษิทัไดจ้ดัเตรียมไวใ้หต้ามจุดตา่งๆ 

 เวน้ระยะหา่งระหวา่งตวับุคคลอยา่งน้อย 1.5 - 2 เมตร 

 หากมีคาํถามหรือขอ้เสนอแนะ ขอใหเ้ขียนลงบนกระดาษ และยกมือขึน้เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบัใบคาํถาม 

และเพื่อลดความแออดัของผู้ถือหุน้ในพื้นที่ประชุม และปฏิบตัิตามมาตการของกรุงเทพมหานครบรษิทัฯจดัเว้นระยะหา่งในจุดคดักรอง จุด
ตรวจเอกสารจุดลงทะเบียนอยา่งน้อย 2 เมตร และจดัทีน่ ั่งในหอ้งประชุมโดยเวน้ระยะหา่งระหวา่งเกา้อ้ีอยา่งน้อย 2 เมตร จงึทาํใหม้ีจาํนวนที่
นั่งจาํกดั รองรบัผูถ้ือหุน้ไดป้ระมาณ 10 ทีน่ ั่ง หากทีน่ ั่งเต็มแล้วบรษิทัฯขอความร่วมมอืในการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม
แทน 

ด้วยข้อจํากดัเรื่องจาํนวนคนที่จะสามารถอยูใ่นหอ้งประชุมได้ไม่เกิน 20 คน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส ั่งปิดสถานที่
เป็นการช ั่วคราว (ฉบบัที่ 25) กรรมการและผู้บริหารของบริษทับางท่าน รวมถึงผู้สอบบญัชีและที่ปรึกษากฎหมายจะเข้าประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด และเพื่อสุขอนมยัของผู้เข้าประชุมทุกท่าน  บริษทัฯ งดบริการอาหาร ชา กาแฟ ในบริเวณ
งานท ัง้หมดน้ีเป็นมาตรการที่บริษทักําหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของทา่นผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมในวนัน้ี 
บรษิทัฯตอ้งขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ ทีน้ี่ 

หลงัจากนั้นได้กลา่วแนะนํากรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย  ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษาบรษิทัฯที่เขา้ร่วมประชุม และ
รว่มช้ีแจง หรือ ตอบขอ้ซกัถาม ในการประชุม ดงัน้ี 

กรรมการบรษิทัที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 8 ท่าน  

กรรมการบรษิทัที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม มีดงัน้ี 
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1. รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรกัษ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

2. นางภทัรภร  วรรณภญิโญ  รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. นายพริฐั เย็นสุดใจ กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายงานการขายและ
การลงทุน 

 4. นายณฐกฤต วรรณภญิโญ  กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธานเจา้หน้าทีบรหิารสายงานปฏบิตักิาร 

 กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนิคส์  มีดงัน้ี 

1. รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั  กรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 

2. นายสุทธธิรรม จริาธวิฒัน์  กรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการอสิระ 

3. นายสมพงษ์ วรรณภญิโญ  กรรมการบรษิทั 

4. นายภูษิต ไลท้อง   กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการเขา้รว่มประชุมคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการท ัง้หมด 

ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชุมผา่นทางสือ่อเิล็กทรอนิคส์  จาํนวน 3 ทา่น ดงัน้ี 

1. นางปิยพร  ไลท้อง  กรรมการบรหิารความเสีย่ง / ผูช่้วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารอาวุโส  

2. นางสาวนารี วชิชุนากร  กรรมการบรหิารความเสีย่ง / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานบรหิารการเงนิ (CFO) 

3. นางสาวณภทัร  วรรณภญิโญ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายงานการขายและการตลาด 

และไดแ้จง้ใหที้ป่ระชุมทราบวา่ บรษิทัไดเ้รียนเชญิ คุณชุมพล แกว้มว่ง และคุณวราภรณ์ กรองแกว้ ตวัแทนผูส้อบบญัชี จาก 
บรษิทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อนิเตอร์เนช ั่นแนล จาํกดั เขา้ร่วมประชุมเพือ่ตอบข้อซกัถามจากผูถ้ือหุน้  และไดเ้รียนเชญิคุณนาถนรี ชยัทอง ที่
ปรกึษาทางด้านกฎหมาย  จากบรษิทั ทีป่รกึษากฎหมาย ซีเอ็มที จาํกดั ซึง่มีความเป็นอิสระ ไมม่ีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กบับรษิทั 
ทาํหน้าทีดู่แลใหก้ารประชุมผูถ้ือหุน้ เป็นไปอยา่งโปรง่ใสถูกตอ้งเป็นไปตามกฎและขอ้บงัคบัของบรษิทั และไดแ้นะนําคุณศริพิร  
รตริตันานนท์ เลขานุการบรษิทั  

หลงัจากนัน้ นายณฐกฤต วรรณภญิโญ ไดแ้จง้ใหที้ป่ระชุมทราบถงึวาระการประชุม และช้ีแจงวธิีการลงคะแนน การนบัคะแนนใน
วนัน้ีดงัน้ี 

 
วาระการประชุม 

วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 

วาระที ่2  พจิารณารบัทราบผลการดาํเนินการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา  

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 สิน้สุด ณ วนัที ่ 

 31 ธนัวาคม 2563                 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิดจดัสรรเงนิกาํไรสุทธปิระจาํปี 2563 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการงดจา่ยเงนิปนัผล สาํหรบัผลการ 

 ดาํเนินงานสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2564 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564 

วาระที ่8  พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้มี) 
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วธีิการลงคะแนนและนบัคะแนน 

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการตรวจนบัผลคะแนนเสียงในวนัน้ี บริษทัได้นําระบบบาร์โค้ดมาใช้ เพือ่
ช่วยอาํนวยความสะดวกแกก่ารประชุมผู้ถือหุน้ซึง่จะช่วยลดระยะเวลาข ัน้ตอ้นดงักลา่วใหร้วดเร็วยิง่ขึน้  โดยบรษิทัจะแสดงคะแนนเสียงของ
ผูถ้ือหุน้ในทุกวาระทีม่ีการลงมตใิหผู้ถ้ือหุน้ทราบ   

ข ัน้ตอนการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บตัรลงคะแนนเสียงทีเ่จา้หนา้ทีไ่ดแ้จกใหต้อนลงทะเบียนเพือ่เขา้รว่มประชุม 
2. ผูถ้ือหุน้ทุกทา่นมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุน้  ผูถ้ือหุน้ทา่นใดทีม่ีสว่นไดเ้สียเป็นพเิศษในวาระใด จะไมม่ีสทิธอิอก 

เสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 
3. ภายหลงัจากทีท่า่นไดร้บัทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแลว้ ผูถ้ือหุน้ทา่นใดทีไ่มเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให ้

ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไ่ดร้บัจากเจา้หน้าทีต่อนลงทะเบียน และเมือ่ลงคะแนนเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหย้กมือขึน้เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัเก็บ  
ท ัง้น้ี สาํหรบัวาระที ่5 การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ บรษิทัจะเก็บบตัรลงคะแนนตามรายชือ่ 

กรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล และจะเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบท ัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงทีไ่มเ่ห็นดว้ยและงดออกเสียงเพือ่นบัคะแนนกอ่น แลว้จงึจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทีเ่ห็นดว้ยหลงัจบการประชุมแลว้ โดยวาง
บตัรลงคะแนนไวที้โ่ตะ๊หรือสง่ใหแ้กเ่จา้หน้าทีข่องบรษิทัเมือ่จบการประชุมในวนัน้ี 

4. วาระที ่2 เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบจงึไมต่อ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 
5. วาระ 1 3 4 5 และ 7 ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสียง 

ของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง /  ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รบัอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท ัง้หมดของผู้ถือหุน้ทีม่า
ประชุม / วาระที ่8 ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน 

6. บรษิทัจะนําคะแนนเสียงทีไ่มเ่ห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักลา่วนัน้หกัออกจากจาํนวนเสียงท ัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชุม สว่นที ่
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีล่งคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ท ัง้น้ี ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคดิเห็น
เป็นอยา่งอืน่ ใหถ้ือวา่ทีป่ระชุมเห็นชอบ หรืออนุมตัเิป็นเอกฉนัท์ 

7. สาํหรบัผูถ้ือหุน้ทีม่อบฉนัทะใหผู้อื้น่เขา้รว่มประชุมแทนและไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บรษิทัได ้
บนัทกึคะแนนเสียงดงักลา่วตามทีผู่ถ้ือหุน้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ 

8. กรณีดงัตอ่ไปน้ี จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 
                 (1) บตัรลงคะแนนทีม่ีการทาํเครือ่งหมายมากกวา่ 1 ช่อง 
                 (2) บตัรลงคะแนนทีม่ีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือชือ่กาํกบั 
                 (3) บตัรลงคะแนนทีไ่มไ่ดม้ีการลงลายมือชือ่กาํกบั 
            หากผูถ้ือหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดมิและลงลายมือชือ่กาํกบัทุกคร ัง้ 
            บรษิทัจะไมน่บับตัรเสียเป็นฐานเสียงในการคาํนวณคะแนนเสียง ยกเวน้วาระที ่6 ทีจ่ะนบับตัรเสียเป็นฐานเสียงในการ 
             คาํนวณคะแนนเสียง 
9. เพือ่มใิหเ้ป็นการเสียเวลาระหวา่งทีร่อการนบัคะแนนเสียง จะใหพ้จิารณาวาระถดัไป 
10. การประชุมจะพจิารณาเรือ่งตามลาํดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชญิประชุม โดยจะนําเสนอขอ้มูลในแตล่ะวาระ และเปิดโอกาส 

ให้ผู้ถือหุ้นซกัถามก่อน แล้วจงึจะให้มีการลงมติสําหรบัวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉนัทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น 
กรุณายกมือขึ้นและขอให้ทา่นแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รบัมอบฉนัทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรบัมอบฉนัทะมาใหที้่
ประชุมทราบดว้ยทุกคร ัง้ 

หลงัจากนัน้นายณฐกฤต วรรณภญิโญ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ซกัถามวธิีการลงคะแนน เมือ่ไมม่ี
ทา่นใดซกัถาม 

กอ่นเริม่การประชุม รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรกัษ์   ประธานทีป่ระชุม ไดแ้ถลงวา่มีผูถ้ือหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองท ัง้สิน้ 5 ราย 
นบัจํานวนหุน้ได้ 292,073,501 หุ้น และผู้รบัมอบฉนัทะมาประชุมจํานวน 30 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 242,992,500 หุ้น รวมผู้เข้าร่วม
ประชุมท ั้งหมด 35 ราย นับจํานวนหุ้นรวมกนัได้ 535,066,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.8807ของหุ้นที่จําหน่ายได้ท ั้งหมดจํานวน 
800,030,075 หุน้ ซึง่ถือวา่ครบองค์ประชุมตามขอ้บงัคบับรษิทัแลว้  

เปิดการประชุม 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ์   ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิดการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจําปี 2564 เพื่อพิจารณา
เรือ่งต่างๆตามระเบียบวาระทีก่ําหนด ตามที่แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบแล้ว และตามที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม  โดยมอบหมายให้ นายพริฐั 
เย็นสุดใจ เป็นผูด้าํเนนิการประชุมในแตล่ะวาระ และมอบหมายใหน้ายณฐกฤต วรรณภญิโญ เป็นเลขานุการในทีป่ระชุม 

วาระที ่1    พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 

นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวนัที่ 30 
มิถุนายน 2563 ตามรายละเอียดสําเนาบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ได้จดัส่ง
ล่วงหน้าไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้จดัส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กําหนด
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แลว้  ท ัง้น้ีคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้มีการบนัทกึไวอ้ย่างถูกต้องและครบถ้วนแลว้ และบรษิทัไดน้ําขึน้บนเว็บไซด์
ของบริษทั เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนกัลงทุนท ั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคดัค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว 

จากนั้นได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ และผู้รบัมอบฉนัทะจากผู้ถือหุน้ซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม จึง
ไดเ้สนอใหที้ป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ 

มตทีิ่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉนัท์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมือ่วนัที ่30 
มถิุนายน 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  

เห็นดว้ย              535,066,001  เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย                  0  เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง    

บตัรเสีย                   0  เสียง    

 

วาระที ่2    พจิารณารบัทราบผลการดาํเนินการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 

นายพริฐั เย็นสุดใจ แถลงวา่ผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจาํปี 2563  ซึง่สรุปไดด้งัน้ี 

ผลการดาํเนินงาน 

ในรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีรายไดร้วม 294.00 ล้านบาท ลดลง 25.78% เมื่อเทียบกบัปี 2562 
โดยรายไดที้ล่ดลงนอกจากจะมาจากสถานการณ์โควดิ-19 และสภาพเศรษฐกจิภายในประเทศ แลว้ยงัมีสาเหตุมาจาก 

การลดลงของรายไดค้่าโฆษณา จาํนวน 34.03 ลา้นบาท ลดลง 20.21% จากปีกอ่น สาเหตุหลกัมาจากราคาโฆษณาต่อนาที
ทีล่ดลงจากการชะลอการใช้เม็ดเงนิโฆษณาของลูกค้าในสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโควดิ-19 และจาํนวนนาทีขายโฆษณาที่ลดลง
จากการนํารายการมาออกอากาศซํ้า (Rerun) เพื่อทดแทนในช่วงที่ไม่สามารถถ่ายทํารายการได้รวมถึงการยกเลิกการผลิตรายการ Hay 
day   

การลดลงของรายได้ค่าบริการ จํานวน 65.19 ล้านบาท ลดลง 29.55% จากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการจ้างผลิตรายการ
จากทางสถานีและ OTT ทีล่ดลง และการไมไ่ดร้บัการต่อสญัญาจา้งผลติรายการ The Price is Right จากทางTrue4U ซึง่เป็นรายการที่มี
เทปผลติเป็นจาํนวนมาก จงึสง่ผลอยา่งมากตอ่รายไดค้า่บรกิารในปี 2563 ของบรษิทัฯ 

ฐานะทางการเงนิ 

ในปี 2563 บรษิทัมีสนิทรพัย์รวมจาํนวน 706.53 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 49.92 ลา้นบาท คดิเป็น 6.60% เกดิ
จากการลดลงของลูกหน้ีการคา้และสนิค้าคงเหลือ โดยเงนิทีร่บัจากลูกหน้ีการคา้มาไดน้ําไปลงทุนเพิม่ในกองทุนเพื่อผลตอบแทนทีสู่งกวา่เงิน
ฝากธนาคารโดยแสดงรวมไวใ้นสนิทรพัย์ทางการเงนิไมห่มุนเวียนอืน่ และอีกสว่นหนึ่งนําไปชําระคืนเจา้หน้ีการคา้  

หน้ีสนิรวมของปี 2563 จาํนวน 97.42 ลา้นบาทลดลงจากปี 2562 จาํนวน 46.51 ลา้นบาท คดิเป็น 32.31% สาเหตุหลกัมา
จากการเจ้าหน้ีการคา้ลดลง 27.63 ลา้นบาท และรายไดร้บัลว่งหน้าที่ลดลง 22.48 ลา้นบาทจากการรบัรูร้ายได้ตามการสง่มอบของละครวุ่น
รกันกัขา่ว 

ในส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2563 มีจํานวน 609.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จํานวน 3.41 ล้านบาท คดิเป็น 0.45% สาเหตุ
มาจากผลขาดทุนในปี 2563 จาํนวน 4.48 ลา้นบาท  

ท ัง้น้ี บริษทัได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฎในรายงานประจําปี 2563 หวัข้อ ฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงาน หน้า 82 – 98 

ความคืบหน้าโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจรติคอร์รปัช ั่น 

 ทบทวน นโยบายตอ่ตา้นการทุจรติคอร์รบัช ั่นทุกปี 

 ทบทวน นโยบายการรบัและใหข้องขวญัทุกปี 



บริษัท ทวีี ธันเดอร ์จาํกัด (มหาชน)  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446 

 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

   TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609 

   

หนา้ 12 / 40 

 

 จดัทาํช่องทางการเสนอขอ้รอ้งเรียน ขอ้เสนอแนะ และการแจง้เบาะแส ใน Website ของบรษิทั www.tvthunder.co.th 

 ดําเนินการรณรงค์ สนบัสนุน และส่งเสริมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รบัช ั่น โดยการสรา้งสรรค์ผลงานดา้น
ละครที่มีเน้ือหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องเสมอมา ทําให้บริษทัได้รบั
รางวลัเกียรติยศ “ช่อสะอาด” ประเภทผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ จากสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) อยา่งตอ่เนื่องทุกปี 

หลงัจากนัน้ นายพริฐั เย็นสุดใจ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ซกัถามหรือ แสดงความคดิเห็น  

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงแผนรบัมือในการดําเนินธุรกจิ
ของปีน้ี 

คุณพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ในปีน้ีบริษทัมีผลิตรายการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาประมาณ 1-2 รายการ โดยมีช่องทางออน
แอร์ท ัง้ทีวี ดิจิทลั ช่องทางซีรีส์ และ OTT Partner ต่างๆของบริษทั ส่วนในแง่ของรายได้จากโฆษณาน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา เพราะจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19) ทางลูกคา้และเอเจนซีไ่ด้เริม่ปรบัตวัขึน้ เพราะฉะนัน้การลดลงของ
จาํนวนเม็ดเงนิโฆษณาไมน่่าเยอะถ้าเทียบกบัปีที่ผ่านมา และมีการผลติละครป้อนช่องโทรทศัน์ต่างๆมากขึน้ 1-2 เรือ่ง โดยบรษิทัมองว่าใน
แงข่องรายไดใ้นปีน้ีน่าจะดีขึน้กวา่ปีทีผ่า่นมาไมต่ํ่ากวา่ 20% และในสว่นของกาํไรสุทธน่ิาจะกลบัมาปกต ิอยูที่ป่ระมาณ 3-5 % 

เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถาม นายพิรฐั เย็นสุดใจ จงึได้เสนอให้ที่ประชุมรบัทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนินงาน
ของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่า่นมา โดยวาระน้ีเป็นวาระรบัทราบ ดงันัน้จงึไมม่ีการลงคะแนน  

  

มตทีิ่ประชุม  ทีป่ระชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดทีเ่สนอ  

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชี 

 ประจําปี 2563 สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 44 
กําหนดให้คณะกรรมการบริษทั ต้องจดัทํางบการเงิน ณ วนัสิ้นสุดรอบบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี เพื่อ
พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ท ัง้น้ีงบการเงนิงวดประจาํปี 2563 ของบรษิทั ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัได้พิจารณาแลว้  โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 100-161 ของรายงานประจําปีเป็นต้นไป และได้ช้ีแจงไปแลว้ในวาระ
ขา้งตน้ ซึง่ในวนัน้ีบรษิทัไดเ้ชญิผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุมดว้ย หากผูถ้ือหุน้มขีอ้สงสยัประการใดเกีย่วกบังบการเงนิของบรษิทั ขอเชญิท่าน
ผูถ้ือหุน้เขียนคาํถามลงบนกระดาษ  พรอ้มชือ่ – นามสกุล ระบุวา่เป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ สง่ใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ  

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ซกัถาม  

เมือ่ไมม่ีทา่นใดซกัถาม ประธานจงึเสนอใหที้ป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
รายงานผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงว่าในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จาํนวน 100 
หุน้ รวมมีผูถ้ือหุน้เขา้รว่มประชุมท ัง้สิน้ 36 ราย รวมจาํนวนหุน้ 535,066,101 หุน้ 

มตทีิ่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบ
บญัชีประจาํปี 2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย              535,066,101   เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย                  0  เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง    

บตัรเสีย                   0  เสียง    

วาระที ่4   พจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรกาํไรสุทธปิระจาํปี 2563 เพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการงดจา่ยเงนิปนัผล เน่ืองจาก 
ผลการดาํเนินงานสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มีผลการดาํเนินงานขาดทุน 

นายพิรฐั เย็นสุดใจ กล่าวว่าตามที่บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของ
กาํไรสุทธเิหลือหลงัจากสํารองต่าง ๆทุกประเภทตามทีก่ฎหมายกาํหนด โดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะกิจการ อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงิน
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ปนัผลดงักลา่วจะขึน้กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงือ่นไขทางกฎหมาย โดยแตล่ะบรษิทัจะคาํนึงถงึความจาํเป็น และเหมาะสมของปจัจยั
อืน่ ๆในอนาคต และการจา่ยเงนิปนัผลนัน้จะไมม่ีผลกระทบตอ่การดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

เนื่องดว้ยผลการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มีผลการดาํเนินงานขาดทุน คณะกรรมการจงึเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการงดจดัสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 เพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงด
จา่ยเงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงานสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ซกัถามเมื่อไมม่ีท่านใดซกัถาม จงึไดเ้สนอใหที้ป่ระชุม
พจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรกาํไรสุทธปิระจาํปี 2563 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการงดจา่ยเงนิปนัผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานสิน้สุด 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

มตทีิป่ระชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตักิารงดจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปี 2563 เพือ่เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 
และการงดจา่ยเงนิปนัผล เนื่องจาก ผลการดําเนินงานสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มีผลการดาํเนินงานขาดทุน ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย        535,066,101  เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย                  0  เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง    

บตัรเสีย                   0  เสียง    

วาระที ่5    พจิารณาอนุมตักิารเลือกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรกัษ์  ประธานทีป่ระชุม ไดแ้ถลงตอ่ทีป่ระชุมกอ่นเริ่มพิจารณาวาระการประชุมน้ีวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามแนวปฏบิตัทีิดี่ของนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่  จงึเรียนเชญิกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระทีจ่ะเสนอใหผู้ถ้ือหุน้แตง่ต ัง้กลบัเขา้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม และออฟไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก ซึ่งในปีนีมี
กรรมการทีค่รบวาระออกจาํนวน 3ทา่น ไดแ้ก ่1) นายภูษิต ไลท้อง 2) นายพริฐั เย็นสุดใจ 3) นายณฐกฤต วรรณภญิโญ 

หลงัจากนัน้กรรมการทีค่รบวาระท ัง้ 3 ทา่นไดอ้อกจากหอ้งประชุมและออฟไลน์ 

ต่อจากนั้นประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบับริษทั ข้อ 20 
กําหนดให้ในการประชุมสามญัประจําปีทุกคร ั้งให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระเป็นจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการ
บริษทัในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  โดย
กรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งนัน้อาจถูกเลือกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหมก่็ได ้ ซึง่ในปี 2564 น้ีมีกรรมการทีค่รบกําหนดวาระดํารงตําแหน่ง 3
ทา่น ไดแ้ก ่

 1) นายภูษิต ไลท้อง    กรรมการบรษิทั 

 2) นายพริฐั เย็นสุดใจ    กรรมการบรษิทั 

 3) นายณฐกฤต วรรณภญิโญ  กรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาคุณสมบตัิของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นวา่กรรมการท ัง้ 
3 ท่าน  ซึ่งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏบิตังิาน
ในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กบับริษทั และกรรมการท ัง้ 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบตัิต้องห้ามแต่ประการใด และ
ไมไ่ดป้ระกอบกจิการใด ๆ หรือถือหุน้ในกจิการใดทีม่ีสว่นแขง่ขนักบัการดาํเนินงานของบรษิทั   

ดงันั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย)  จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้กรรมการ ท ัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการตามเดมิอีกวาระหนึ่ง ซึง่รายละเอียด
ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการท ัง้ 3 ทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบหนงัสือเชญิประชุมทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ใหแ้กผู่ถ้ือหุน้แลว้กอ่นการประชุม 

ท ัง้น้ี บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้
เป็นกรรมการบรษิทั 

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผู้ถือหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคดิเห็นเมือ่ไมม่ีท่านใดซกัถาม 
จงึไดเ้สนอใหที้ป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระเป็นรายบุคคล 
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มตทีิ่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลบัเข้าดํารง
ตาํแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

5.1 นายภษิูต ไลท้อง 
อนุมตั ิ 535,066,101 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00  
ไมอ่นุมตั ิ 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ      0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง 

 
 

5.2 นายพริฐั เย็นสุดใจ  

อนุมตั ิ 535,066,101 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00  
ไมอ่นุมตั ิ 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ    0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง 

 
 

5.3 นายณฐกฤต วรรณภญิโญ 

อนุมตั ิ 535,066,101 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00  
ไมอ่นุมตั ิ 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ    0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง 

 
 

หลงัจากนัน้ประธานไดข้อใหเ้จา้หน้าทีเ่รียนเชญิกรรมการท ัง้ 3ทา่นกลบัเขา้หอ้งประชุม และออนไลน์ 
ประธานฯ กลา่วแสดงความยนิดีกบักรรมการท ัง้ 3 ทา่น ทีไ่ดร้บัความไวว้างใจจากผูถ้ือหุน้แตง่ต ัง้กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่ง 

ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 
 

วาระที ่6    พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2564 

นายพิรฐั เย็นสุดใจ  ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้พิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2564 โดยคํานึงถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของกรรมการ ผลการดําเนินงานของ
บรษิทั และขอ้มูลเปรียบเทียบอ้างองิกบับรษิทัอืน่ที่อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนั รวมท ัง้ผลสํารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แล้ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษทักําหนดนั้นอยู่ใน
อตัราใกลเ้คียงกบัคา่เฉลีย่โดยรวมของตลาด    

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้ป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ อนุมตักิาํหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2564 ภายใน
วงเงนิไมเ่กนิ 2 ลา้นบาท  ซึง่เทา่กบัวงเงนิคา่ตอบแทนคณะกรรมการทีเ่ทา่กบัปี 2563  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. คา่เบี้ยประชุม 
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหน่ง คา่เบี้ยประชุมตอ่คร ัง้ (บาท) 

ประธานกรรมการบรษิทั 20,000 

กรรมการบรษิทั 15,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 15,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ตาํแหน่ง คา่เบี้ยประชุมตอ่คร ัง้ (บาท) 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 20,000 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000 
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 คณะกรรมการสรรหา/พจิารณาคา่ตอบแทน 

ตาํแหน่ง คา่เบี้ยประชุมตอ่คร ัง้ (บาท) 

ประธานกรรมการสรรหา/พจิารณาค่าตอบแทน 20,000 

กรรมการสรรหา/พจิารณาคา่ตอบแทน 15,000 

 
2. คา่ตอบแทนรายไตรมาส 

ตาํแหน่ง คา่ตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อท่านตอ่ไตรมาส 
ประธานกรรมการ 30,000 
กรรมการ 30,000 

 

การกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการในครัง้น้ี คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัไมไ่ดร้บัผลประโยชน์อืน่ใด 
นอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดทีก่ําหนดข้างตน้ โดยใหอ้ตัราดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ต ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
2564 เป็นตน้ไป 

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ซกัถาม  

เมือ่ไมม่ีทา่นใดซกัถาม จงึไดเ้สนอใหที้ป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ 

มตทีิ่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรบัปี 2564 เป็นจํานวนเงินไม่
เกนิ 2,000,000.00 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย              535,066,101  เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย                  0  เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ         0.00 

บตัรเสีย                   0  เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ         0.00 

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมตักิารแต่งต ัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2564 

นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบใน
การพจิารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบรษิทั ซึง่ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชีของ บรษิทั สาํนกังาน ดร.วริชั แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จาํกดั 
แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วน เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษทั 
บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ ่หรือ ผูที้เ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว จงึเห็นควรเสนอแตง่ต ัง้  

1. ดร.วริชั อภเิมธีธาํรง   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที ่1378 หรือ 

2. นายชยักรณ์ อุน่ปิตพิงษา  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที ่3196 หรือ 

3. นายอภริกัษ์ อตอินุวรรตน์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที ่5202 หรือ 

4. ดร.ปรีชา สวน   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที ่6718 หรือ 

5. นางสาวกรแกว้ ดาบแกว้  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที ่8463 

จากบริษทั สํานกังาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัประจําปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงนิจาํนวน 
1,750,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งเป็นค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษทัจํานวน 1,160,000.00 บาท 
คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานรายไตรมาสของบรษิทัยอ่ยจาํนวน 590,000.00 บาท 

และนายพริฐั เย็นสุดใจ ไดเ้สนอตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี เพือ่ประกอบการพจิารณา ดงัน้ี 
 

คา่สอบบญัชี รอบปีบญัชี 2564 (ปีทีเ่สนอ) รอบปีบญัชี 2563 

1. คา่สอบบญัชี 1,750,000.00 2,150,000.00 

2. คา่บรกิารอืน่ ๆ จา่ยตามจรงิ 96,800.00 
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หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ซกัถาม เมือ่ไมม่ีทา่นใดซกัถาม จงึไดเ้สนอใหที้ป่ระชุม 

พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564 

มตทีิ่ประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ จงึมตเิป็นเอกฉนัท์อนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิทั สาํนกังาน ดร.วริชั แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัประจําปี 2564 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็น
ผู้สอบบญัชีประจําปี 2564 และกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจําปี 2564รวมเป็นเงนิจํานวน 1,750,000.00 
บาทไมร่วมคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย              535,066,101  เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย                  0  เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ           

บตัรเสีย                   0  เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ   

วาระที ่8    พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้มี) 

รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรกัษ์ ประธานทีป่ระชุม แถลงตอ่ทีป่ระชุมวา่ วาระการประชุมตา่งๆไดร้บัการพจิารณาจากทีป่ระชุม
สามญัผูถ้ือหุน้เสร็จสิน้แล้ว มีผูถ้ือหุน้ทา่นใดจะขอใหที้ป่ระชุมพจิารณาเรื่องอืน่หรือไม ่เมือ่ไมม่ีผูถ้ือหุน้ทา่นใดขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาเรื่อง
อืน่ จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถาม มีผูถ้ือหุน้ซกัถาม ดงัน้ี 

คุณนรา ศรีเพชร ผูถ้ือหุน้และผูม้อบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามถงึแนวทางการ 

ทาํธุรกจิออนไลน์ ในขณะทีต่ลาดออนไลน์กาํลงัเตบิโตอยา่งมากมาย 

  คุณพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตามที่ได้เรียนแจ้งไปแล้วเมื่อวาระที่ 3 ว่าบริษทัได้มีการผลิตรายการโทรทศัน์หรือผลิต 
Content ไปทางสือ่ออนไลน์คอ่นข้างมาก ปกตไิดม้ีการหารายได้เพิม่เตมิโดยการนํารายการโทรทศัน์ไป Rerun ในช่องทางออนไลน์ เช่น 
Youtube และ Facebook ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของค่าโฆษณา และบริษทัได้มีการรบัจ้างผลิต จาก Platform Online ในปีน้ีประมาณ 
5-7 รายการ เช่น OTT หรือ Subscription Service ต่างๆ เช่น AIS PLAY และ POPS TV ซึ่งบริษทัมีการทําธุรกิจด้านน้ีมา 2-3 ปี
แลว้ และในอนาคตก็จะมีการผลติ Content Online มากกวา่เดมิดว้ย 

หลงัจากนัน้ รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรกัษ์ ประธานไดส้อบถามวา่ มีผูถ้ือหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามอีกหรือไม ่ 

เมือ่ไมม่ีทา่นใดซกัถาม รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรกัษ์ ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคุณผูถ้ือหุน้ทุกทา่นทีไ่ดส้ละเวลามารว่ม 
ประชุมวนัน้ี  และกลา่วปิดประชุม 
 
ปิดประชุม  เวลา 14.49 น. 

 

ลงชือ่     -รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรกัษ์-        ประธานทีป่ระชุม 
                                                                                                                  (รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรกัษ์) 

 
 
 
 
ลงชือ่     -นายณฐกฤต วรรณภญิโญ-            เลขานุการทีป่ระชุม / บนัทกึการประชุม 
            (นายณฐกฤต  วรรณภญิโญ) 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่4  
 

ประวตัยิอ่และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 
1. รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรกัษ์ 
 อายุ 62 ปี  
 สญัชาต ิไทย  
ตาํแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการบรษิทั 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

วนัทีเ่ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 3 ธนัวาคม 2557 (ดาํรงตาํแหน่งจนถงึเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 7 ปี) 
ที่อยู ่  
 29/37 ซอยลาดพรา้ว 23 ถนนลาดพรา้ว แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10310                                                                                                                   
คุณวุฒกิารศกึษา  
 - ปรญิญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of MINNESOTA,U.S.A. 

- ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of MINNESOTA,U.S.A. 
- ปรญิญาโท สาขาพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA) 
- ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)   รุน่ 69/2008   จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน่ (จาํนวน 5 แห่ง) 
 - 2563 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

- 2559 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสตกิ (1994) จาํกดั (มหาชน) 
- 2558 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
- 2555 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จํากดั (มหาชน) 
- 2554 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บรษิทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบียน  
 - ไมม่ีการดาํรงตาํแหน่ง 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั 
 - 2556 – ปจัจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒคิณะกรรมการแขง่ขนัทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

- 2555 – ปจัจุบนั กรรมการ คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ
- 2555 – ปจัจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิคณะกรรมการคดีพเิศษ กระทรวงยุตธิรรม 
- 2550 – ปจัจุบนั ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตร์มหาบณัฑติภาคพเิศษสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์(NIDA) 

การถือหุ้นในบรษิทั  
 ไมม่ ี  
การมี / ไมม่ีสว่นได้เสียในบรษิทั บรษิทัใหญ ่และบรษิทัในเครือ  
 ไมม่ ี  
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวักบัผูบ้รหิารหรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ ่  
 ไมม่ ี  
ความสมัพนัธ์กบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ บรษิทัร่วม หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้งในปจัจุบนั หรือในช่วง2 ปีทีผ่า่นมา 
 ไมม่ ี  
กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดือนประจาํ 
 ไมม่ ี  
ผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือทีป่รกึษากฎหมาย 
 ไมม่ ี  
ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิทีม่ีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไมส่ามารถทาํหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอสิระ 
 ไมม่ ี  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บรษิทั 
 ไมม่ีการดาํรงตาํแหน่ง  
การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
 1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6/6 คร ัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร ัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 1/1 คร ัง้(คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

ส่วนไดเ้สียพเิศษในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมคร ัง้น้ี 
 มีสว่นไดเ้สียในวาระการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ เนื่องจากเป็น

กรรมทีต่อ้งถูกเลือกต ัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการอีกคร ัง้หนึ่ง 
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2. นายสมพงษ์ วรรณภญิโญ 
 อายุ 72 ปี  
 สญัชาต ิไทย  
ตาํแหน่ง - กรรมการบรษิทั  
วนัทีเ่ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 3 ธนัวาคม 2557 (ดาํรงตาํแหน่งจนถงึเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 7 ปี) 
ที่อยู ่  
 2411/16 ถนนลาดพรา้ว แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310                                                                                                                   
คุณวุฒกิารศกึษา  
 ปรญิญากติตมิศกัดิเ์ทคโนโลยีบณัฑติ  การโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสียง                 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีเทคโนโลยี  
 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 111/2014  จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 
ความเช่ียวชาญ 
 - ดา้นการบรหิารการผลิตรายการโทรทศัน์ สือ่โฆษณา และสือ่ดจิติอล 

- ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ การบรหิารและการจดัการองค์กรขนาดเล็ก 
- ดา้นการบรหิารจดัการในภาวะวกิฤตและดา้นการบรหิารความตอ่เนื่อง 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน่  
 ไมม่ีการดาํรงตาํแหน่ง 
 
ตาํแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบียน (จาํนวน 1 แห่ง) 
 2554 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ครีเอทสิ มีเดีย จํากดั 
 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั 
 2559 – ปจัจุบนั กรรมการ สมาพนัธ์สมาคมวชิาชีพวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ 
 
การถือหุ้นในบรษิทั 

 

 155,531,200 หุน้ (ณ วนัที ่9 มีนาคม 2565)  
 
การมี / ไมม่ีสว่นได้เสียในบรษิทั บรษิทัใหญ ่และบรษิทัในเครือ 

 

 ไมม่ ี  
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บรษิทั 
 ไมม่ีการดาํรงตาํแหน่ง  
 
การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6/6 คร ัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
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3. นางภทัรภร วรรณภญิโญ 
 อายุ 61 ปี  
 สญัชาต ิไทย  
ตาํแหน่ง - กรรมการบรษิทั 

- กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

วนัทีเ่ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 3 ธนัวาคม 2557 (ดาํรงตาํแหน่งจนถงึเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 7 ปี) 
ที่อยู ่  
 2411/16 ถนนลาดพรา้ว แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310                                                                                                                   
 
คุณวุฒกิารศกึษา 

 

 - ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA) 
- ปรญิญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 111/2014 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 
ความเช่ียวชาญ 
 - ดา้นการบรหิารการผลิตรายการโทรทศัน์ สือ่โฆษณา และสือ่ดจิติอล 

- ดา้นการบรหิารและการจดัการองค์กรขนาดเล็ก 
- ดา้นการบรหิารจดัการในภาวะวกิฤตและดา้นการบรหิารความตอ่เนื่อง 
- ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ 
- ดา้นการตลาด 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน่  
 ไมม่ีการดาํรงตาํแหน่ง 
 
ตาํแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบียน (จาํนวน 4 แห่ง) 
 - 2561 – ปจัจุบนั      กรรมการ บรษิทั มีราญา่ จํากดั 

- 2559 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั บิก๊เบรน จาํกดั 
- 2556 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมน้ต์ จาํกดั 
- 2554 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ครีเอทสิ มีเดีย จํากดั 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั 
 - 2561 - ปจัจุบนั นายกสมาคม สมาคมศษิย์เกา่คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

- 2561 – ปจัจุบนั อุปนายก สมาคมศษิย์เกา่ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
- 2561 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร มูลนิธสิมัมาชีพ 
- 2559 – 2561 อุปนายกสมาคม สโมรสรซอนตา้ กรุงเทพ9 

 
การถือหุ้นในบรษิทั  
 193,069,000  หุน้ (ณ วนัที ่9 มีนาคม 2565)  
 
การมี / ไมม่ีสว่นได้เสียในบรษิทั บรษิทัใหญ ่และบรษิทัในเครือ 

 

 ไมม่ ี  
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บรษิทั 
 ไมม่ีการดาํรงตาํแหน่ง  
 
การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6/6 คร ัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 1/1 คร ัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

 
  



บริษัท ทวีี ธันเดอร ์จาํกัด (มหาชน)  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446 

 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

   TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609 

   

หนา้ 20 / 40 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่5 
 

นิยามกรรมการอสิระ 

บริษทั ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซึ่งเท่ากบัข้อกําหนดขัน้ตํ่าของสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรือตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษทั การไม่เป็นลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั
เงนิเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิทั รวมถงึไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีม่ีสทิธอิอกเสียงท ัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรือนิตบิุคคลของบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ของผูที้เ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รบัเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้้นจากลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน่้อยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พีน่้อง และ
บุตร รวมท ัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ะได้รบัการเสนอใหเ้ป็นผู้บรหิารหรือผูม้ี
อาํนาจควบคุมของบรษิทัหรือบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท ัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอสิระ หรือผูบ้รหิาร ของผูที้ม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมีความ
ขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วแลว้ไมน่้อยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ และไมเ่ป็นผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ ่กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรือหุน้สว่นผูจ้ดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรือนติบิุคคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ปีกอ่น
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทั  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัย่อย บรษิทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ท ัง้น้ีในกรณีที่ผู้
ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ได้รบัแต่งต ัง้ให้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทั 

7. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้ือหุน้รายใหญ ่หรือผูถ้ือหุน้ซึง่เป็นผูที้เ่กีย่วขอ้งกบัผู้
ถือหุน้รายใหญข่องบรษิทั 

8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่ีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่ีนยักบักจิการของบรษิทั หรือบรษิทัยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุน้สว่นทีม่นียัใน
หา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการทีม่ีสว่นรว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกนิรอ้ยละ 1 ของ
จาํนวนหุน้ทีม่ีสทิธอิอกเสียงท ัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่ีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่ีนยักบักจิการของ
บรษิทัหรือบรษิทัยอ่ย 

9.  ไมม่ีลกัษณะอืน่ใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
 
บรษิทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั ซึง่เทา่กบัขอ้กาํหนดขัน้ตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรือ่งการถือหุน้ในบรษิทั 
การไมเ่ป็นลูกจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิทั รวมถงึไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธรุกจิ 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่6 
 

ข้อมูลของผู้สอบบญัชีทีไ่ดร้บัการเสนอช่ือประจาํปี 2565 

จาก บรษิทั สาํนกังาน ดร.วริชั แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ดร. วริชั อภเิมธีธํารง  
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ บรษิทั สาํนกังาน ดร.วริชั แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จํากดั 
 
ประวตักิารศกึษา 

 
 

 
ปรญิญาบญัชีบณัฑติ (เกียรตนิิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  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. 
ประวตักิารทาํงาน 
 
    2557-2560 

 
 
 

 
 
อุปนายก และประธานคณะกรรมการวชิาชีพบญัชี ด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี 
 

    2554-2557  ประธานคณะกรรมการวชิาชีพบญัชี ดา้นการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี 

    2556-ม.ิย. 2563  กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   2552-ปจัจุบนั  กรรมการสภามหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

    2550-ปจัจุบนั  กรรมการสภาสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่ น 

    2542-2546  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    2525-2533 และ  หวัหน้าภาควชิาการธนาคารและการเงนิ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

    2534-2542   

    2525-2526  ประธานกรรมการบรหิารหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

คุณวุฒทิางวชิาชีพ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที ่1378 

  ผูส้อบบญัชีทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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** ท ัง้น้ีผูส้อบบญัชีท ัง้ 4 รายทีไ่ดร้บัการเสนอช่ือขา้งตน้ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดส้ว่นเสียกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุ้นราย
ใหญ ่หรือผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว** 
 
 
  

2. นายชยักรณ์ อุน่ปิตพิงษา 

ตาํแหน่ง กรรมการผู้จดัการ บรษิทั สํานกังาน ดร.วริชั แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จํากดั 
ประวตักิารศกึษา  ปรญิญาบญัชีบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  ปรญิญานิตศิาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  ปรญิญาศลิปะศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวชิากฎหมายเศรษฐกจิ คณะนิตศิาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  โครงการเสรมิสรา้งผูจ้ดัการยุคใหม ่(MMP) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารทาํงาน   

 2554 - 2560  กรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการสอบบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี 
 2544 - 2548  กรรมการมาตรฐานการบญัชี สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย 

 2538 - 2544  กรรมการมาตรฐานการสอบบญัชี สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย 

 2521 - 2524  สาํนกังานไชยยศ  

คุณวุฒทิางวชิาชีพ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 3196 

  ผูส้อบบญัชีทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์แหง่
ประเทศไทย 

  ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาต (CPIAT) 

  เนตบิณัฑติไทย 

3. นายอภริกัษ์ อตอินุวรรตน์ 

ตาํแหน่ง หุน้สว่นงานตรวจสอบบญัชี บรษิทั สาํนกังาน ดร.วริชั แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จาํกดั 
ประวตักิารศกึษา  ปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (สาขาวิชาการบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

  ปรญิญานิตศิาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  ปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA)  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

คุณวุฒทิางวชิาชีพ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 5202 

  ผูส้อบบญัชีทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์แหง่
ประเทศไทย 

4. นางสาวกรแกว้ ดาบแกว้ 

ตาํแหน่ง หุน้สว่นงานตรวจสอบบญัชี บรษิทั สาํนกังาน ดร.วริชั แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จาํกดั 
ประวตักิารศกึษา  ปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (สาขาวิชาการบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

  ปรญิญาบญัชีมหาบณัฑติ (สาขาวชิาการบญัชี)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

คุณวุฒทิางวชิาชีพ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 8463 

  ผูส้อบบญัชีทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์แหง่
ประเทศไทย 



บริษัท ทวีี ธันเดอร ์จาํกัด (มหาชน)  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446 

 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

   TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609 

   

หนา้ 23 / 40 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่7 
 

ข้อมูลกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุ้น 
 

3. รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรกัษ์ 
 อายุ 62 ปี  
 สญัชาต ิไทย  
ตาํแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการบรษิทั 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

วนัทีเ่ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 3 ธนัวาคม 2557 (ดาํรงตาํแหน่งจนถงึเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 7 ปี) 
ที่อยู ่  
 29/37 ซอยลาดพรา้ว 23 ถนนลาดพรา้ว แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10310                                                                                                                   
คุณวุฒกิารศกึษา  
 - ปรญิญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of MINNESOTA,U.S.A. 

- ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of MINNESOTA,U.S.A. 
- ปรญิญาโท สาขาพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA) 
- ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)   รุน่ 69/2008   จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน่ (จาํนวน 5 แห่ง) 
 - 2563 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

- 2559 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสตกิ (1994) จาํกดั (มหาชน) 
- 2558 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
- 2555 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จํากดั (มหาชน) 
- 2554 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บรษิทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบียน  
 - ไมม่ีการดาํรงตาํแหน่ง 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั 
 - 2556 – ปจัจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒคิณะกรรมการแขง่ขนัทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

- 2555 – ปจัจุบนั กรรมการ คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ
- 2555 – ปจัจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิคณะกรรมการคดีพเิศษ กระทรวงยุตธิรรม 
- 2550 – ปจัจุบนั ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตร์มหาบณัฑติภาคพเิศษสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์(NIDA) 
 

การถือหุ้นในบรษิทั  
 ไมม่ ี  
การมี / ไมม่ีสว่นได้เสียในบรษิทั บรษิทัใหญ ่และบรษิทัในเครือ  
 ไมม่ ี  
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวักบัผูบ้รหิารหรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ ่  
 ไมม่ ี  
ความสมัพนัธ์กบับรษิทั/บรษิทัย่อย /บรษิทัร่วม หรือนิตบิุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปจัจุบนั หรือในช่วง2 ปีทีผ่า่นมา 
 ไมม่ ี  
กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดือนประจาํ 
 ไมม่ ี  
ผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือทีป่รกึษากฎหมาย 
 ไมม่ ี  
ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิทีม่ีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไมส่ามารถทาํหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอสิระ 
 ไมม่ ี  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บรษิทั 
 ไมม่ีการดาํรงตาํแหน่ง  
การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
 4. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6/6 คร ัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

5. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร ัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
6. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 1/1 คร ัง้(คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

ส่วนไดเ้สียพเิศษในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมคร ัง้น้ี 
 มีสว่นไดเ้สียในวาระการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ เนื่องจากเป็น

กรรมทีต่อ้งถูกเลือกต ัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการอีกคร ัง้หนึ่ง 
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2.     รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั 

 อายุ 64 ปี  
 สญัชาต ิไทย  
ตาํแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- กรรมการบรษิทั 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

วนัทีเ่ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 3 ธนัวาคม 2557 (ดาํรงตาํแหน่งจนถงึเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 7 ปี) 
ที่อยู ่  
 เลขที ่318 ซ.พหลโยธนิ 28 ถ.พหลโยธนิ จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900           
คุณวุฒกิารศกึษา  
 - ปรญิญาเอก Ph.D (Finance) RMIT  University, Melbourne, Australia 

- M.Bus. (By Research) RMIT  University, Melbourne, Australia 
- ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตร์มหาบณัฑติ (บรหิารธุรกจิ-การเงนิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA) 
- ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)   รุน่ 99/2012   จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ความเช่ียวชาญ 
 ดา้นการบญัชี 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน่  
 ไมม่ีการดาํรงตาํแหน่ง 
ตาํแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบียน  
 ไมม่ีการดาํรงตาํแหน่ง 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั 
 2553 - ปจัจุบนั  ประธานคณะกรรมการบรหิาร หลกัสูตรบรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

2556 – 2558  รองอธกิารบดีฝ่ายการเงนิ  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช   
การถือหุ้นในบรษิทั  
 ไมม่ ี  
การมีสว่นไดเ้สียในบรษิทั บรษิทัใหญ ่และบรษิทัในเครือ  
 ไมม่ ี  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บรษิทั 
 ไมม่ีการดาํรงตาํแหน่ง  
การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
 - เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั 6/6 คร ัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร ัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
- เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 1/1 คร ัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

ส่วนไดเ้สียพเิศษในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมคร ัง้น้ี 
 ไมม่ ี
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3.         ดร.สุพงษ์ ลิม้ธนากุล 
 อายุ 70 ปี  
 สญัชาต ิไทย  
ตาํแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- กรรมการบรษิทั 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
- ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

วนัทีเ่ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 25 มกราคม 2565  
ที่อยู ่  
 16/3 ซอยสุขุมวทิ 33 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
คุณวุฒกิารศกึษา  
 - ปรญิญาเอก : Doctor of Business Administration in international Marketing, University of San  

Gabriel, Irvine, California, U.S.A. สาํเร็จการศกึษาเมือ่ปี ค.ศ.1977 
- ปรญิญาโท :  Master of Science in Marketing & Consumer Behavior, California State University, Long  

Beach, U.S.A. สาํเร็จการศกึษาเมื่อปี ค.ศ.1975 
- ปรญิญาตรี :  Bachelor of Arts in Economics, California Stare University, Long Beach, California สาํเร็จ

การศกึษาเมือ่ปี ค.ศ. 1973 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
 หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่68 ปี 2551 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน่ (จาํนวน 1 แห่ง) 
 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน)      
ตาํแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบียน) 
 - ไมม่ ี
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั 
 พ.ศ.2538 - ปจัจุบนั รองอธกิารบดีฝ่ายกจิการพเิศษ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

พ.ศ.2553 - ปจัจุบนั ประธานอนุกรรมการ สมาคมมติรภาพไทย - เกาหลี 
พ.ศ.2551 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั 
พ.ศ.2549 - ปจัจุบนั ประธานศูนย์การศกึษายุทธศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

การถือหุ้นในบรษิทั  
 ไมม่ ี  
การมีสว่นไดเ้สียในบรษิทั บรษิทัใหญ ่และบรษิทัในเครือ  
 ไมม่ ี
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บรษิทั 
 ไมม่ีการดาํรงตาํแหน่ง  
การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา 
 - ไมม่ี เนื่องจากไดร้บัการแตง่ต ัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่25 มกราคม 2565 
ส่วนไดเ้สียพเิศษในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมคร ัง้น้ี 
 - ไมม่ ี
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่8 
 

ข้อบงัคบัของบรษิทัเฉพาะสว่นทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น 
บรษิทั ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) 

หมวดที ่5 
คณะกรรมการ 

ขอ้ 18. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพื่อดําเนินกิจการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน  โดยกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท ั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร  และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบตัติามทีก่ฎหมายกาํหนด กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิทัหรือไมก่็ได ้

 
ขอ้ 19. ใหที้ป่ระชุมผูถ้ือหุน้เลือกต ัง้กรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑ์และวธิีการดงัตอ่ไปน้ี 
 (1) ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่ง (1) หุน้ตอ่หนึ่ง (1) เสียง 
 (2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ท ัง้หมดตาม (1) เลือกต ัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด ้
 (3) บุคคลซึง่ได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

จะพงึเลือกต ัง้ในคร ัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกนิจํานวนกรรมการที่
จะพงึมีหรือจะพงึเลือกต ัง้ในคร ัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
ขอ้ 20. ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจําปีทุกคร ัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการใน

ขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกบัหนึ่งในสาม (1/3) 
กรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง อาจได้รบัเลือกให้กลบัเข้ามารบัตําแหน่งอีกได ้กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่
สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ  ตอ่ไปใหก้รรมการคนที่อยูใ่นตําแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจาก
ตาํแหน่ง 

 
ขอ้ 25. กรรมการบริษทัมีสิทธิได้รบัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมตัิ โดยอาจ

กําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากน้ีกรรมการบริษทัมีสิทธิได้รบัเบี้ยเล้ียงและ
สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทัข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รบัการแต่งต ัง้มา
จากพนกังาน หรือ ลูกจ้างของบริษทั ในอนัที่จะได้รบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลูกจ้างของ
บรษิทั 

 

หมวดที ่6 

การประชุมผูถ้ือหุ้น 

ขอ้ 36. คณะกรรมการต้องจดัใหม้ีการประชุมผู้ถือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแตว่นัสิ้นสุดของรอบปีบญัชี
ของบรษิทั การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ
หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแตจ่ะเห็นสมควร ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่้อยกว่าร้อยละ
สบิ (10) ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ ัง้หมดเขา้ชือ่กนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัเมือ่ใดก็ได ้โดยจะตอ้ง
ระบุเรือ่งและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุ้น
ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัหนงัสือจากผูถ้ือหุน้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการไมจ่ดัใหม้ีการประชุมภายในสี่สบิห้า (45) 
วนันบัแต่วนัที่ได้รบัหนงัสือจากผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นท ัง้หลายซึง่เข้าชื่อกนัหรือผู้ถือหุน้อื่น ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที่บงัคบัไวน้ ัน้
จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้
ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษทัต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร ท ัง้น้ี หากจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาํหนดไว้ ผู้ถือหุน้
ท ัง้หลายซึ่งเป็นผู้รอ้งขอให้เรียกประชุมผู้ถือหหุ้นในครัง้นั้นจะต้องร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้ค่าใช่จ่ายที่เกดิจากการจดัให้มีการ
ประชุมในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษิทั 

 
ขอ้ 37.    ในการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบียบวาระการ 

ประชุม และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพือ่
อนุมตั ิหรือเพือ่พจิารณาแล้วแต่กรณี รวมท ัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัสง่ใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม  ท ัง้น้ีให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อย
กว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั  ท ั้งน้ี สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ต ัง้
สาํนกังานใหญข่องบรษิทั หรือทีอื่น่ใดตามทีค่ณะกรรมการจะกาํหนดก็ได ้
 

ขอ้  38. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไมน่้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกวา่
กึง่หนึ่งของจาํนวนผูถ้ือหุน้ท ัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่้อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ ัง้หมด 
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถอืหุ้นคร ัง้ใด  เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช ั่วโมง  จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่มา
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เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอ ให้นดัประชุมใหม่  และในกรณีน้ี
ให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร ั้งหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชุม 

 
ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมหรือไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ 

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหที้ป่ระชุมเลือกผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในทีป่ระชุมดงักลา่ว 

 
ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ ใหถ้ือวา่หุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถ้ือหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพเิศษในเรือ่งใด ผู้

ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปน้ี   

 
(1) ในกรณีปกต ิใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้ม ี
 คะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี  ใหถ้ือคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจาํนวนเสียงท ัง้หมดของผูถ้ือ 
 หุน้ซึง่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกจิการของบรษิทัท ัง้หมดหรือบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้กบุ่คคลอืน่ 
(ข) การซื้อหรือรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชนหรือบรษิทัมหาชนอืน่มาเป็นของบรษิทั 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัท ัง้หมด หรือบางสว่นทีส่าํคญั การมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการแบง่
ผลกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสือบรคิณห์สนธ ิหรือขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(จ) การเพิม่หรือลดทุนจดทะเบียนของบรษิทั 
(ฉ) การเลกิบรษิทั 
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 
(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอืน่ 

 
ขอ้ 41. กจิการทีที่ป่ระชุมสามญัประจาํปีพงึเรียกประชุมมีดงัน้ี 

 (1)  พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกิจการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา  
 (2)  พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
 (3)  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิกาํไร และการจา่ยเงนิปนัผล 
 (4)  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีพ่้นตาํแหน่งตามวาระ และกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 (5)  พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงนิคา่สอบบญัชี และ 
 (6)  กจิการอืน่ ๆ 

 
 

  



บริษัท ทวีี ธันเดอร ์จาํกัด (มหาชน)  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446 

 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

   TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609 

   

หนา้ 28 / 40 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่9 
 

เอกสารและหลกัฐานแสดงสทิธทีิผู่เ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนํามาแสดงในวนัประชุม 
 
 

1. ผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
 

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยงัไม่
หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัขี ่หรือหนงัสือเดนิทาง 

 1.2 กรณีผูถ้ือหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือชือ่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบ

ฉนัทะไดล้งชือ่รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(ค) เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
 

2. ผูถ้ือหุน้เป็นนิตบิุคคล  
 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
(ก) เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมรีายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดือน โดยกรมพฒันา

ธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึง่รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิตบิุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่
ผูแ้ทน ซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้ือหุน้ 

 2.2 กรณีผูถ้ือหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือชือ่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลของผูถ้ือหุน้ออกใหไ้มเ่กิน 6 เดือน โดยกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรบัรองสําเนาถูกต้อง  โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็น
วา่ผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้ือหุน้ 

(ค) เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
 

3. ผูถ้ือหุน้ซึง่มไิดม้ีสญัชาตไิทยหรือเป็นนิตบิุคคลที่จดัต ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ใหน้ําความในข้อ 1. และขอ้ 2. มาใช้บงัคบั
โดยอนุโลมกบัผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสญัชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดัต ัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
แลว้แตก่รณี ท ัง้น้ีภายใตบ้งัคบัดงัตอ่ไปน้ี 

(ก) หนงัสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น
ต ัง้อยูห่รือโดยเจา้หน้าที่ของนิตบิุคคลนัน้ก็ได ้ท ัง้น้ี จะตอ้งมีรายละเอียดเกีย่วกบัชือ่นิติบุคคล  ผูม้ีอาํนาจลง
ลายมือชือ่ผูกพนันิตบิุคคลและเงือ่นไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชือ่ทีต่ ัง้สํานกังานใหญ ่

(ข) เอกสารที่จดัทําขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรบัรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบับลิคไม่เกิน 12 เดือน ก่อน
วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 

(ค) เอกสารที่มิได้มีตน้ฉบบัเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ
แนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้แ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่10 
แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก.  

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้เรื่อง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2550 
 

เขียนที ่                                                                 . 

วนัที ่              เดือน                          พ.ศ.             . 

 ขา้พเจ้า                                                                                                           สญัชาต ิ                                            . 

อยูบ่า้นเลขที ่                                                ถนน                                                   ตาํบล/แขวง                                                .         

อาํเภอ/เขต                                                      จงัหวดั                                                             รหสัไปรษณีย ์                            .

  

เป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิทั                                 ทีวี ธนัเดอร์                                                            จาํกดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จาํนวนท ัง้สิน้รวม                                       หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั                                                                หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                       เสียง 

หุน้บุรมิสทิธ ิ                                                           หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                       เสียง 

 ขอมอบฉนัทะให ้

(1)                                                                                                                  อาย ุ                                             ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่                                                   ถนน                                              ตาํบล/แขวง                                                  .                  

อาํเภอ/เขต                                                      จงัหวดั                                                        รหสัไปรษณีย ์                                 .     

หรือกรรมการอิสระ                 

(2)                        นายมนตรี โสคตยิานุรกัษ์                                                       อาย ุ            64                             ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่      29/37   ซอยลาดพรา้ว 23         ถนน        ลาดพรา้ว                         ตาํบล/แขวง        จนัทรเกษม                         .                        

อาํเภอ/เขต             จตุจกัร                                จงัหวดั          กรุงเทพมหานคร                       รหสัไปรษณีย ์     10900                 .  

(3)                 นางกลัยานี ภาคอตั                                                               อาย ุ              63                           ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่          318                                   ถนน         พหลโยธนิ                        ตาํบล/แขวง          จนัทรเกษม                      .       

อาํเภอ/เขต              จตุจกัร                               จงัหวดั           กรุงเทพมหานคร                       รหสัไปรษณีย ์      10900              .                   

 (4)                 นายสุพงษ์ ลิม้ธนากุล                                                             อาย ุ              70                          ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่      16/3 ซอยสุขุมวทิ 33               ถนน                                                ตาํบล/แขวง          คลองตนัเหนือ                  .       

อาํเภอ/เขต              วฒันา                               จงัหวดั            กรุงเทพมหานคร                       รหสัไปรษณีย ์       10110              .    

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 
2565 ในวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ธนัเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสรฐิ 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือพงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอื่น่ดว้ย 
 

 
ลายมือชือ่                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูม้อบฉนัทะ 
 

 
ลายมือชือ่                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลายมือชือ่                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลายมือชือ่                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
หมายเหตุ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ม้อบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

 
 เขียนที ่                                                               . 

          วนัที ่              เดือน                          พ.ศ.            . 

(1) ขา้พเจา้                                                                                                 สญัชาต ิ                                                .

อยูบ่า้นเลขที ่                                               ถนน                                                  ตาํบล/แขวง                                                  .

อาํเภอ/เขต                                                           จงัหวดั                                                   รหสัไปรษณีย ์                                 .                          

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิทั                                    ทีวี ธนัเดอร์                                 จาํกดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จาํนวนท ัง้สิน้รวม                                          หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                             เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั                                                                   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                    เสียง 

หุน้บุรมิสทิธ ิ                                                              หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                    เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

                           1.                                                                                                           อาย ุ                                       ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่                                                       ถนน                                            ตาํบล/แขวง                                                . 

อาํเภอ/เขต                                                          จงัหวดั                                                          รหสัไปรษณีย ์                           .   

หรือกรรมการอิสระ                 

         2.                        นายมนตรี โสคติยานุรกัษ์                                                 อาย ุ          64                        ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่          29/37  ซอยลาดพรา้ว 23          ถนน        ลาดพรา้ว                      ตาํบล/แขวง          จนัทรเกษม                      .                         

อาํเภอ/เขต             จตุจกัร                                  จงัหวดั          กรุงเทพมหานคร                           รหสัไปรษณีย ์        10900        .    

หรือ      

 3.               นางกลัยานี ภาคอตั                                                          อาย ุ            63                      ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่             318                                    ถนน          พหลโยธนิ                    ตาํบล/แขวง           จนัทรเกษม                    .          

อาํเภอ/เขต            จตุจกัร                                   จงัหวดั           กรุงเทพมหานคร                           รหสัไปรษณีย ์       10900        .    

หรือ 

  4.                นายสุพงษ์ ลิม้ธนากุล                                                      อาย ุ            70                      ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่       16/3   ซอยสุขุมวทิ 33               ถนน                                              ตาํบล/แขวง          คลองตนัเหนือ                 .       

อาํเภอ/เขต              วฒันา                                 จงัหวดั            กรุงเทพมหานคร                            รหสัไปรษณีย ์     10110         .  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 
2565 ในวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ธนัเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสรฐิ 
แขวงพลบัพลา  เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือพงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอื่น่ดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนขา้พเจา้ในการประชุมคร ัง้น้ี ดงัน้ี 

วาระที ่1. พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                             ไมเ่ห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

วาระที ่ 2. พจิารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                             ไมเ่หน็ดว้ย                           งดออกเสียง 

วาระที่  3. พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชีประจาํปี 2564 สิ้นสุด 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
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(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

               เห็นดว้ย                    ไมเ่ห็นดว้ย                            งดออกเสียง           

วาระที ่ 4. พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกาํไรสุทธสิว่นหนึ่งเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปนัผล สาํหรบัผลการดาํเนินงาน

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

               เห็นดว้ย                        ไมเ่ห็นดว้ย                             งดออกเสียง         

วาระที ่ 5. พจิารณาอนุมตักิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

          การแตง่ต ัง้กรรมการทีพ่้นจากตาํแหน่ง กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 3 คน 

                   การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

5.1 นายมนตรี โสคตยิานุรกัษ์ 

                         เห็นดว้ย                             ไมเ่ห็นดว้ย                                  งดออกเสียง    

                   การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

5.2 นายสมพงษ์ วรรณภญิโญ 

                         เห็นดว้ย                             ไมเ่ห็นดว้ย                                  งดออกเสียง  

    การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

5.3 นางภทัรภร วรรณภญิโญ 

                         เห็นดว้ย                             ไมเ่ห็นดว้ย                                  งดออกเสียง   

วาระที ่ 6. พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2565 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

               เห็นดว้ย                             ไมเ่ห็นดว้ย                              งดออกเสียง          

วาระที ่ 7. พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2565 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

              เห็นดว้ย                             ไมเ่ห็นดว้ย                             งดออกเสียง         

วาระที ่ 8. พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้มี) 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

              เห็นดว้ย                             ไมเ่ห็นดว้ย                              งดออกเสียง      

   

 (5)     การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถ้ือวา่การลงคะแนน
เสียงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 (6)      ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม มีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
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 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนัน้ เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะใหถ้ือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 

 
ลายมือชือ่                                                                              . 
               
               (                                                                     ) 

 
ผูม้อบฉนัทะ 

 
ลายมือชือ่                                                                              . 
              
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลายมือชือ่                                                                              . 
               
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลายมือชือ่                                                                              . 
              
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

หมายเหตุ 

1.ผูถ้ือหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยก 
   จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้                                   
2.วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการท ัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล                               
3.ในกรณีทีม่ีวาระทีพ่จิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไว้ขา้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํตอ่แบบหนงัสือ 
    มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ        
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะผูถ้ือหุน้ของบรษิทั                       ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน)                                                                     . 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565 ในวนัองัคารที ่26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.ณ ธนัเดอร์สตูดโิอ (ทาวน์ อนิ ทาวน์) เลขที ่
429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลบัพลา  เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือพึงจะเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อืน่ดว้ย 
 
วาระที ่                          เรือ่ง                                                                                                                                          .                       

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                             ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

วาระที ่                          เรือ่ง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                             ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

วาระที ่                          เรือ่ง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย                             ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

วาระที ่                          เรือ่ง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                             ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

 วาระที ่                          เรือ่ง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                             ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

 วาระที ่                          เรือ่ง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                             ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

วาระที ่                          เรือ่ง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย                             ไมเ่ห็นดว้ย                        งดออกเสียง                                                 

วาระที ่                          เรือ่ง  เลือกต ัง้กรรมการ (ตอ่)  

              ชือ่กรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                              ไมเ่ห็นดว้ย                       งดออกเสียง 

ชือ่กรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไมเ่ห็นดว้ย                       งดออกเสียง 

ชือ่กรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไมเ่ห็นดว้ย                       งดออกเสียง 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2550 

 
 เขียนที ่                                                               . 

          วนัที ่              เดือน                          พ.ศ.            . 

(1) ขา้พเจา้                                                                                                  สญัชาต ิ                                               .

อยูบ่า้นเลขที ่                                            ถนน                                                    ตาํบล/แขวง                                                   .

อาํเภอ/เขต                                                        จงัหวดั                                                    รหสัไปรษณีย ์                                   . 

ในฐานะผูป้ระกอบการธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั                                                                                      .                          

ซึง่เป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิทั                                    ทีวี ธนัเดอร์                                                                     จาํกดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จาํนวนท ัง้สิน้รวม                                          หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                             เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั                                                                   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                    เสียง 

หุน้บุรมิสทิธ ิ                                                              หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                    เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

                           1.                                                                                                                อาย ุ                                  ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่                                               ถนน                                                ตาํบล/แขวง                                                    .

อาํเภอ/เขต                                                             จงัหวดั                                                    รหสัไปรษณีย ์                              .   

หรือกรรมการอิสระ                 

         2.                        นายมนตรี โสคติยานุรกัษ์                                                     อาย ุ           64                   ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่          29/37     ซอยลาดพรา้ว 23       ถนน               ลาดพรา้ว                       ตาํบล/แขวง              จนัทรเกษม          .                         

อาํเภอ/เขต             จตุจกัร                                    จงัหวดั            กรุงเทพมหานคร             รหสัไปรษณีย ์           10900               .  

หรือ       

 3.                 นางกลัยานี ภาคอตั                                                            อายุ            63                   ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่           318                                     ถนน                พหลโยธนิ                      ตาํบล/แขวง            จนัทรเกษม            .                     

อาํเภอ/เขต            จตุจกัร                                   จงัหวดั             กรุงเทพมหานคร              รหสัไปรษณีย ์         10900                 .                  

หรือ 

  4.                นายสุพงษ์ ลิม้ธนากุล                                                           อายุ             70                 ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่         16/3 ซอยสุขุมวทิ 33                ถนน                                                    ตาํบล/แขวง           คลองตนัเหนือ         .                   

อาํเภอ/เขต              วฒันา                                   จงัหวดั            กรุงเทพมหานคร                รหสัไปรษณีย ์        10110                .                

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 
2565 ในวนัองัคารที ่26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ธนัเดอร์สตูดโิอ (ทาวน์ อนิ ทาวน์)  กรุงเทพมหานคร 10310 หรือพงึจะเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานทีอื่น่ดว้ย 
 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร ัง้น้ี ดงัน้ี 

         มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ท ัง้หมดทีถ่ือและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนนได ้

         มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

                      หุน้สามญั                             หุน้ และมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนนได ้                          เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนขา้พเจา้ในการประชุมคร ัง้น้ี ดงัน้ี 

วาระที ่1. พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย               เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 
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วาระที ่ 2. พจิารณารบัทราบผลการดาํเนินการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย               เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

วาระที ่ 3. พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 สิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 2564 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

               เห็นดว้ย               เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

วาระที่  4. พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกําไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สําหรบัผลการ

ดาํเนินงานสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

               เห็นดว้ย               เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

วาระที ่ 5. พจิารณาอนุมตักิารเลือกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                   การแตง่ต ัง้กรรมการทีพ่้นจากตาํแหน่ง กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 3 คน 

                   การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

5.1 นายมนตรี โสคตยิานุรกัษ์ 

                   เห็นดว้ย              เสียง        ไมเ่ห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

                   การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

5.2 นายสมพงษ์ วรรณภญิโญ 

                   เห็นดว้ย              เสียง        ไมเ่ห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

                   การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

5.3 นางภทัรภร วรรณภญิโญ 

                   เห็นดว้ย              เสียง        ไมเ่ห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

                   การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

วาระที ่ 6. พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2565 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

               เห็นดว้ย               เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

วาระที ่ 7. พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2565 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

              เห็นดว้ย               เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

วาระที ่ 8. พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้มี) 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

              เห็นดว้ย               เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 
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 (5)     การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถ้ือวา่การลงคะแนน

เสียงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

 (6)      ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนัน้ เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะใหถ้ือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
ลายมือชือ่                                                                              . 
               
                 (                                                                     ) 

 
ผูม้อบฉนัทะ 

 
ลายมือชือ่                                                                              . 
               
                 (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลายมือชือ่                                                                              . 
               
                 (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลายมือชือ่                                                                              . 
              
                 (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
 
 
หมายเหตุ 

1. แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต ัง้ให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดียน  (Custodian) 
3. ผูถ้ือหุน้มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถ 

แบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการท ัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ 
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะผูถ้ือหุน้ของบรษิทั            ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน)                                        . 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจาํปี 2565 ในวนัองัคารที ่26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ธนัเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อนิ ทาวน์)  กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่
จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอื่น่ดว้ย 
 
วาระที ่                          เรือ่ง                                                                                                                                          .                       

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย              เสียง           ไมเ่ห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

วาระที ่                          เรือ่ง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย              เสียง           ไมเ่ห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

วาระที ่                          เรือ่ง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย              เสียง           ไมเ่ห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

วาระที ่                          เรือ่ง  เลือกต ัง้กรรมการ (ตอ่)  

              ชือ่กรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย              เสียง           ไมเ่ห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

ชือ่กรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย              เสียง           ไมเ่ห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

ชือ่กรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย              เสียง           ไมเ่ห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

ชือ่กรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย              เสียง           ไมเ่ห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่11 
 

การใช้รหสัควิอาร์ (QR Code) สาํหรบัดาวน์โหลด แบบแสดงรายการ 56-1 One Report 2564  

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรพัย์ได้พฒันาระบบ
เพื่อให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจําปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหสัควิอาร์ 
(QR Code) ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเรียกดูขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 ผูถ้ือหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR Code ตามขัน้ตอนตอ่ไปน้ี 

 1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 

 2. สแกน (หนักลอ้งถา่ยรูปบนมือถือสอ่งไป) ที ่QR Code 

 

 

3. หน้าจอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดทีข่อ้ความนัน้ เพือ่ดูขอ้มลูประกอบการประชุม 

หมายเหตุ กรณีทีไ่มม่ขีอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถ้ือหุน้สามารถสแกน QR Code จาก 

                            แอปพลเิคชนั (Application) อืน่ ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 

 

 

 1. เปิดแอปพลเิคชนั QR Code READER , Facebook หรือ Line 

     ข ัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 

   เขา้ไปใน Line และเลือก add friend (เพิม่เพือ่น) เลือก QR Code สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพือ่ดูขอ้มูลประกอบการประชุม 

 

  

สาํหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

สาํหรับระบบ Android 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่12 
 

ข ัน้ตอนการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น บรษิทั ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี 2565 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาดว้ยตนเอง 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียนมาดว้ยตนอง (เริม่ 12.00 น.) 

แสดงบตัรประจาํตวั และ แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 

 โตะ๊ลงทะเบียนผูร้บัมอบฉนัทะ (เริม่ 12.00 น.) 

 

 ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

-  แสดงหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารทีถู่กตอ้งครบถว้น 
-   แสดงสาํเนาบตัรประจําตวัผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  
      

 สอบทานและตรวจสอบความถูกตอ้ง 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดบั 

กรณีทีม่ีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ 
ใหย้กมอืและกรอกบตัรลงคะแนน (สาํหรบัผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง)  

เจา้หน้าทีเ่ก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้น  
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

บรษิทัลงทะเบียนการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้
ดว้ยระบบ Barcode 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้ี Inspector ซึง่
เป็นทีป่รกึษากฎหมายภายนอก 
เพือ่ทาํหน้าทีดู่และ และตรวจสอบ
การนบัคะแนนเสียงในการประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ เพือ่ใหก้ารประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้เป็นไปอยา่งโปรง่ใส 
ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
บรษิทั 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ทีป่ระชุม 

   
*กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทุกวาระคืนตอ่เจา้หน้าทีบ่รษิทัเมือ่เสร็จสิน้การประชุม 

   

ผูถ้ือหุน้ บรษิทั  ทีวี ธนัเดอร์  จาํกดั (มหาชน) ทุกทา่นตอ้งผา่นการคดักรอง ณ จุดคดักรอง และปฏบิตัติามมาตรการและแนวปฏบิตักิารเข้ารว่มประชุมสามญั
ผูถ้ือหุน้ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) กอ่นเขา้บรเิวณสถานทีจ่ดัประชุมอย่างเครง่ครดั บรษิทัฯอนุญาตใหเ้ฉพาะ
ทา่นผูถ้ือหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะทีผ่า่นการคดักรองและลงทะเบียนแลว้เทา่นัน้เขา้สูห่อ้งประชุม โดยไมอ่นุญาตใหผู้ต้ดิตามเขา้หอ้งประชุมดว้ย 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่13 
 

แผนทีส่ถานทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 
ของบรษิทั ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ณ ธนัเดอร์ สตูดโิอ (ทาวน์ อนิ ทาวน์) 

เลขที ่429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสรฐิ แขวงพลบัพลา  
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทร 02-559-0022 
โดยสารรถประจาํทาง เส้นทางถนนลาดพรา้ว (เขา้ซอยลาดพรา้ว 94)  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษทัฯจดัให้มีบริการรถตู้รบัส่งผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วม

ประชุม ณ บริเวณปากซอยลาดพรา้ว 112 (บริเวณปั้มน้ํามนัเชลล์) ไปยงัสถานทีป่ระชุม ธนัเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) 
รอบที ่1 เวลา 12.00 / รอบที ่2 เวลา 13.00 และรอบสุดทา้ยเวลา 13.30 น. และเดนิทางกลบัจาก ธนัเดอร์สตูดโิอ (ทาวน์ อนิ 
ทาวน์) ไปยงัจุดจอดรถรบัสง่รถโดยสารประจาํทางปากซอยลาดพรา้ว 94 หลงัเสร็จสิน้การประชุม 
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