วันที่ 22 มีนาคม 2562
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

แบบลงทะเบียนในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
รายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ประวัติยอ่ และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของผู้ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ
ข้ อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อประจาปี 2562
ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ า
ร่วมประชุมได้
ข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องนามาแสดงในวันประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2561
ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้ วยคณะกรรมการของบริ ษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน) (บริษัท) มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารกรี นปาร์ คสตูดิโอ เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้ า
78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัทได้ ถกู จัดขึ ้นเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2561 และได้ จดั ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั ประชุม
สามัญ ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้ นาขึ ้นบนเว็บ
ไซด์ของบริ ษัท เพื่อเปิ ดเผยแก่ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไปแล้ ว และปรากฏว่าไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อขอแก้ ไข
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 รั บ รอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า
ได้ มีการบันทึกไว้ ถกู ต้ องแล้ วรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2.
การลงมติ วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดาเนินการของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
สรุปผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมา
สินทรัพย์หมุนเวียน

:

254,909,495.82

สินทรัพย์รวม

:

759,637,276.41

หนี ้สินหมุนเวียน

:

65,990,982.59

หนี ้สินรวม

:

85,466,105.41

รายได้ รวม

:

526,122,933.69

กาไรสุทธิ

:

34,538,559.87

บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฎในรายงานประจาปี 2561 ตาม
สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 รับทราบผล
การดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2.
การลงมติ
วาระที่ 3.

วาระนี ้เป็ นวาระรับทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีการทางบการเงินรวมสาหรับรอบปี

บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ตรวจสอบรับรองแล้ ว เพื่อนาเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญประจาปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2335 กาหนด
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2562 พิจารณา

อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและรายงานผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชี ที่ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท แล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี ตามสิ่งที่ส่ง มาด้ วย
ลาดับที่ 3.
การลงมติ

วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

หน้ า 2

วาระที่ 4. พิ จ ารณาอนุ มั ติ จั ด สรรก าไรสุ ทธิ ประจ าปี 2561 เป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมาย และการ
จ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามพระราชบัญญั ติ บริ ษั ทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115
กาหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และห้ ามจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
และมาตรา 116 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไร
สุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิที่เหลือ
หลังจากหักภาษี และสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริ ษัท
จะคานึงถึงความจาเป็ นและเหมาะสมของปั จจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปั นผลนันจะไม่
้
มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ควรเสนอให้ ที่ป ระชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ประจาปี 2562 พิ จ ารณา
อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 1,083,687.01 บาท และอนุมตั ิ
การจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 0.08
บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายไม่เกิน 64,002,406.00 บาท สาหรับหุ้นสามัญของบริ ษัทจานวน 800,030,075
หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. เงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.0244 บาทเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นจานวน
เงิน 19,560,550.44 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 95.00 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย
จากผลดาเนินงานปี 2561 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายร้ อย
ละ 10
2. เงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.0556 บาทเป็ นการจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรยกมา
ก่อนปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 44,441,855.56 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 74.05 ของกาไรสะสมที่
ยังไม่ได้ จดั สรร ซึง่ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายร้ อยละ 10
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปั นผลจานวน 0.08 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาไรสุทธิและกาไรสะสมที่ยงั ไม่
จัดสรรของกิจการที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลอัตราร้ อยละ 20 ผู้ได้ รับเงินปั นผลสามารถหักเครดิตภาษี เงินได้ ในอัตรา
20/80 ของเงินปั นผล
บริ ษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 (Record
Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ทังนี
้ ้ สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

หน้ า 3

ข้ อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการประจาปี 2561 กับปี ที่ผา่ นมา
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล

ปี 2561

ปี 2560

1.

กำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร*

60,012,140.34

45,339,376

2.

กำไรสุทธิ**

20,590,053.09

14,672,764

3.

จำนวนหุน้

800,030,075

800,000,000

4.

เงินปั นผลจ่ำยอัตรำต่อหุน้

0.08

(งดจ่ำยเงินปั นผล)

5.

รวมจำนวนเงินปั นผลทัง้ สิน้

64,002,406.00

-

6.

สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผล
จำกกำไรสะสม*

ร้อยละ 74.05

-

จำกกำไรสุทธิ**

ร้อยละ 95.00

-

*จากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรเฉพาะกิจการ
**จากกาไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังหักสารองตามกฎหมาย

การลงมติ
เสียงลงคะแนน

วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

วาระที่ 5.

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษัท ข้ อ 20 ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการคิดเป็ นจานวนหนึ่งในสาม หรื อจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม จะต้ องออก
จากตาแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึ่งในปี นี ้กรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท
3. นางภัทรภร วรรณภิญโญ ตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท / รองประธานกรรมการบริ ษัท /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ ดาเนินการตามกระบวนการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ซึง่ พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การดาเนินงานของบริ ษัท ตามองค์ประกอบ
ของกรรมการ ประกอบกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ ว คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ได้ เสนอให้ แต่งตัง้ คณะกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระให้ กลับเข้ าดารง
ต าแหน่ง ต่อ อี ก วาระหนึ่ง ดัง รายละเอี ย ดประวัติ ข องทัง้ 3 ท่า นที่ ป รากฏตามสิ่ง ที่ ส่ง มาด้ ว ยลาดับ ที่ 4. และ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด (รายละเอียด
นิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5)
หน้ า 4

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อทัง้ 3 ท่านแล้ ว เห็นว่า
บุค คลทัง้ 3 ท่ า นนี ้ เป็ น ผู้ที่ มี คุณ สมบัติ เ หมาะสมกับ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท มี ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท และสาหรับกรรมการอิสระได้
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการตรวจสอบบริ ษัทโดยแสดงความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
กาหนด คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
(1) นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ (2) นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ (3) นางภัทรภร วรรณภิญโญ ให้ กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น เสนอวาระและเสนอชื่ อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ ารั บ การ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตังแต่
้
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท และปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น รายย่อย
เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ จานวน 3 ท่าน คือ
1. นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท
3. นางภัทรภร วรรณภิญโญ ตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท / รองประธานกรรมการบริ ษัท /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การลงมติ วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 6.

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน เป็ น ผู้พิ จ ารณา
กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริ ษัทในปี ที่ผา่ นมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริ ษัทหรื อใกล้ เคียงกับบริ ษัท รวมทังผลส
้ ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท ไทย (IOD) แล้ ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่
บริ ษัทกาหนดนันอยู
้ ใ่ นอัตราใกล้ เคียงกับค่าเฉลีย่ โดยรวมของตลาด
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562 โดยคณะกรรมการจะได้ รับค่าตอบแทนรายไตรมาสทุก
ไตรมาส และได้ รับค่าตอบแทนเป็ นค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ซึง่ เป็ นวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2561 ดังนี ้
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1. ค่าเบี ้ยประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้ (บาท)
20,000
15,000
20,000
15,000

ค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้ (บาท)
20,000
15,000

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส
ตาแหน่ง

ค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้ (บาท)
20,000
15,000

ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อ
ท่านต่อไตรมาส

ประธานกรรมการ

30,000

กรรมการ

30,000
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ตารางเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 และปี 2561
ตาแหน่ ง/องค์ ประกอบ
ค่ าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

เบีย้ ประชุม (ต่ อครัง้ /บาท)
ปี 2562
ปี 2561
(ปี ที่เสนอ)
20,000
20,000
15,000
15,000
20,000
20,000
15,000
15,000
20,000
20,000
15,000
15,000
20,000
20,000
15,000

15,000

ค่ าตอบแทนรายไตรมาส
ปี 2562
ปี 2561
(ปี ที่เสนอ)
30,000
30,000
30,000
30,000
-

-

ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้ นี ้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท
ไม่ได้ รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กาหนดข้ างต้ น
การลงมติ วาระนี ต้ ้ อ งได้ รั บ อนุมัติ ด้ว ยคะแนนเสีย งไม่น้ อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7.

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 43 กาหนดว่า ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนได้ กาหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ ว 7 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียน ไม่จาเป็ นต้ อง
เปลีย่ นบริ ษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริ ษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนแทน
ั้
ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่จากการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยห้ ารอบปี บญ
ั ชีนบั แต่วนั ที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยพิจารณาจากความ
เป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จากบริ ษัท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเหมาะสม มี
มาตรฐานการทางานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความรู้ความเข้ าใจในธุรกิจ มีความ
เป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีสว่ นได้ เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกบั บริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว และเสนอให้ กาหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิน 2,480.000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
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ตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่ าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริ การอื่น ๆ

รอบปี บัญชี 2562
(ปี ที่เสนอ)
2,480,000.00
จ่ายตามจริ ง

รอบปี บัญชี 2561
2,280,000.00
82,200.00

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ควรน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ประจาปี 2562 จากบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท มีรายชื่อดังนี ้
1. นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 หรื อ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 หรื อ
3. นายจุมพฎ ไพรรัตนากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 หรื อ
4. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125
โดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ทาหน้ าที่แทน โดย
ผู้สอบบัญชี ไม่ได้ ให้ บริ การอื่น ๆ แก่บริ ษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือ
หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับบุค คลดัง กล่าวแต่อย่างใด จึ ง มี ค วามเป็ น อิ สระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตังให้
้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี นี ้ เป็ นการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทเป็ นปี ที่ 2 ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย สังกัดสานักงานสอบบัญชี
เดี ย วกัน นอกจากนี ค้ ณะกรรมการได้ อ นุมัติ ค่ า สอบบัญ ชี แ ละค่ า สอบทานรายไตรมาสของบริ ษั ท จ านวน
1,450,000.00 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริ ษัทย่อยในวงเงิน 1,030,000.00
บาท รวมเป็ นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2562 จานวน 2,480,000.00 บาท
การลงมติ วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 8.

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดงั กล่าว
โดยพร้ อมเพรี ยงกัน และบริ ษัทฯจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมตังแต่
้ เวลา 12.00 น.เป็ นต้ นไป สาหรับผู้ถือหุ้น
ท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกรุ ณากรอกข้ อความในหนังสือมอบ
ฉันทะฉบับหนึ่งฉบับใดตามที่ได้ จดั ส่งมาพร้ อมนี ้ให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ โดยให้ ท่านเลือกใช้ เพียงฉบับเดียวเท่านัน้ ตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20
บาท โดยจะต้ องยื่น และ/หรื อ แสดงเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ า
ร่วมประชุมตามที่ได้ ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ ายนี ้ด้ วย
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บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยใช้ สิทธิ ของตนเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อ
ส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ สิทธิแก่ผ้ ู ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญ
ประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นประจาปี 2562 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริ ษัท
ได้ เผยแพร่ หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริ ษัท และแจ้ งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว อย่างไรก็ตาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใดขอแสดงความนับถือ

ขอแ สดงความนับถือ

( นาย มนตรี โสคติยานุรักษ์ )
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ของ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอย
โรงเรี ยนพระยาประเสริ ฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม ประธานฯได้ กล่าวต้ อนรับ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้ มอบหมายให้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการบริ ษัท
ฯ เป็ นผู้ดาเนินการก่อนการเริ่ มประชุม
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และ
ที่ปรึกษาบริ ษัทฯที่เข้ าร่วมประชุม และร่วมชี ้แจง หรื อ ตอบข้ อซักถาม ในการประชุม ดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 7 ท่าน ดังนี ้
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
กรรมการอิสระ
3. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ
กรรมการบริษัท / ประธานที่ปรึกษา
4. นางภัทรภร วรรณภิญโญ
รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริ หาร
5. นายภูษิต ไล้ ทอง
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / รองประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
6. นายพิรัฐ เย็นสุดใจ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / รองประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
7. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ
กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการเข้ าร่วมประชุมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 87.5 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
กรรมการบริษัทที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม จานวน 1 ท่าน ดังนี ้
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ ษัท / ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
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1. นางปิ ยพร ไล้ ทอง
2. นางสาวนารี วิชชุนากร
3. นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ

ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาวุโส สายงานบริ หารการผลิต /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายงานบริ หารการเงิน /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายงานการขายและการตลาด

ที่ปรึกษาบริษัทฯที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 2 ท่าน ดังนี ้
1. นายไพบูล ตันกูล
2. นางสาวธนวรรณ ชลายนนาวิน

ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท ไพร์ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จากัด
ตัวแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริ ษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซี
เอ็มที จากัด
หลังจากนัน้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระ
การประชุม หรื อ ส่งคาถามเกี่ยวกับบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2561 ถึง 12
กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระแต่อย่างไร และได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม และ
ชี ้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนในวันนี ้ดังนี ้
วาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สาหรับ
ผลการดาเนินงานสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2561
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละ
ท่าน จะได้ รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม ภายหลังที่ท่านได้ รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระ
แล้ ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ตอน
ลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรี ยบร้ อยแล้ ว ขอให้ ยกมือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บ ทังนี
้ ้สาหรับวาระที่ 5 การเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
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รายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่
เห็นด้ วยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนก่อน แล้ วจึงจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยหลังจบการประชุมแล้ ว
ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
ในการนับคะแนนวาระที่ 2 ซึง่ เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 1 3 4 5 และ
7 ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งด
ออกเสียง ส่วนวาระที่ 6 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุม วาระที่ 8 เป็ นวาระเกี่ยวกับการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยบริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงดังกล่าวนันหั
้ กออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ า
ร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถื อว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ไม่มีผ้ ูใดแสดง
ความเห็นคัดค้ าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ ทังนี
้ ้ เพื่อมิให้
เป็ นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้ พิจารณาวาระถัดไป
การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอ บฉันทะ
ต้ องการซักถามหรื อแสดงความเห็น กรุณาแจ้ งชื่อผู้ถือหุ้นที่ทา่ นรับมอบฉันทะมาให้ ที่ประชุมทราบด้ วยทุกครัง้
หลังจากนันนายณฐกฤต
้
วรรณภิญโญ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามวิธีการ
ลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้ กล่าวเชิญขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้ อย 2
ท่าน มาร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในวันนี ้
ทังนี
้ ้มีอาสาสมัครขอร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน จานวน 1 คน ได้ แก่นางสาวพรวิมล พูนศรี ซึง่ เป็ นผู้
ถือหุ้น หลังจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดเป็ นอาสาสมัครอีก นายณฐกฤต วรรณภิญโญ
จึงได้ เชิญนางสาวธนวรรณ ชลายนนาวิน ที่ปรึ กษาทางกฎหมายจากบริ ษัท ที่ปรึ กษากฎหมาย ซีเอ็มที จากัด ทาหน้ าที่
เป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง
ก่อนเริ่ มการประชุม คุณณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้ แถลงว่า มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองทังสิ
้ ้น 29 ราย
นับจานวนหุ้นได้ 494,934,102 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจานวน 22 ราย นับจานวนหุ้นได้ 16,118,000 หุ้น
รวมผู้เข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
51 ราย นับจานวนหุ้นรวมกัน ได้ 511,052,102 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 63.8815 ของหุ้นที่ออก
และชาระแล้ ว จานวน 800,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัทแล้ ว และเรี ยนเชิญ รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทา
หน้ าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม
เปิ ดการประชุม
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รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2561 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆตามระเบียบวาระที่กาหนด ตามที่แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบแล้ ว และตามที่ปรากฏในหนังสือ
เชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายพิรัฐ เย็นสุดใจ เป็ นผู้ดาเนินการประชุมในแต่ละวาระ
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดสาเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2560 ที่ได้ จดั ส่งล่วงหน้ าไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน และได้ จดั ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ ว ทังนี
้ ้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ มีการบันทึกไว้
อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว และบริ ษัทได้ นาขึ ้นบนเว็บไซด์ของบริ ษัท เพื่อเปิ ดเผยแก่ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไปแล้ ว
ปรากฏว่าไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อขอแก้ ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
จากนันได้
้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มี
ท่านใดซักถาม จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการบริ ษัทได้ แถลงว่าในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น 2 ราย
จานวน 47,500 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 53 ราย รวมจานวนหุ้น 511,099,602 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
511,099,602
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

100.00
0.00
0.00
0.00

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่าผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
ผลการดาเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณา ปี
ที่ผา่ นมา และอุตสาหกรรมบันเทิง ได้ แก่ ทีวีอนาล็อก ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ที่เป็ นช่องเดิม ติดลบอยูป่ ระมาณ
13-14% ในขณะที่ทีวีดิจิตอลเติบโตบ้ างเล็กน้ อย
ในปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ลดลงจากปี 2559 จานวน 43.40 ล้ านบาท คิดเป็ น 5.65% เกิด
จากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนจานวน 42.44 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด กับลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น เมื่อเทียบกับปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการงดออกอากาศในช่วงพระราช

หน้ า 13

พิธี ทาให้ ไม่มีลกู หนี ้การค้ ารายใหม่เข้ ามาชดเชยรอบการเก็บหนี ้ของบริ ษัท การจ่ายชาระเจ้ าหน้ าการค้ าและพักการ
ผลิตช่วงพระราชพิธี และการจ่ายเงินปั นผล
หนี ้สินรวมในปี 2560 มีจานวน 86.09 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 จานวน 24.09 ล้ านบาท คิดเป็ น
21.86% ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ลดลงจากปี 2559 จานวน 19.31 ล้ านบาท คิดเป็ น 2.94% เกิดจากการลดลงของ
กาไรสะสม จานวน 17.39 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปั นผลปี 2560 และกาไรสุทธิที่ลดลงจากปี ก่อน
รายได้ รวมจากปี 2559 เทียบกับปี 2560 รายได้ รวมลดลงจานวน 78.62 ล้ านบาท คิดเป็ น 15.49%
กาไรขัน้ ต้ นในปี 2560 เมื่อเทียบกับ ปี 2559 ลดลง 34.37 ล้ านบาท คิดเป็ น 22.99% ทาให้ กาไร
สาหรั บ ปี 2560 ลดลง 30.35 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น 64.27% และเมื่ อ เปรี ย บเทียบภาพรวมของบริ ษัทกับภาพรวม
อุตสาหกรรมทีวีอนาล็อก จะเห็นว่าภาพรวมอุตสาหกรรมทีวีอนาล็อกติดลบอยู่ที่ 13-14% ซึ่งไม่แตกต่างกันมาก
และอีกสาเหตุหลักที่รายได้ อตุ สาหกรรมทีวีลดลง เนื่องจากราคาขายต่อนาทีมีราคาที่ลดลง สาเหตุเกิดจากมีช่อง
ทีวีดิจิตอลเป็ นทางเลือกที่เพิ่มมากขึ ้น จึงมีความกดดันด้ านราคาเพิ่มมากขึ ้น หรื อ อาจกล่าวได้ วา่ ลูกค้ ามีอานาจใน
การต่อรองเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ ราคาขายต่อหน่วยลดลง และด้ วยผลกระทบจากเดือนตุลาคมที่ทาให้ บริ ษัท ไม่มี
รายได้ เข้ ามา ในขณะที่บริ ษัทยังคงมีรายจ่ายเท่าเดิมทุก ๆเดือน และอีกปั จจัยหนึง่ คือ ในปี 2560 ลูกค้ าที่เป็ นลูกค้ า
รายใหญ่ของบริ ษัทได้ หยุดลงโฆษณา แต่ในปี 2561 นี ้ลูกค้ ารายใหญ่ดงั กล่าวได้ กลับเข้ ามาใช้ บริ การใหม่แล้ ว จึง
คาดว่ารายได้ ในปี 2561 นี ้รายได้ ของบริ ษัทจะสามารถกลับมาดีได้ นอกจากนี ้บริ ษัทก็สามารถประหยัดต้ นทุนจาก
การที่บริ ษัทได้ สร้ างสตูดิโอ 3 แห่ง ทาให้ การทารายการจากเดิมที่ใช้ สถานที่ ถ่ายทาที่อื่น เปลี่ยนมาใช้ สถานที่ถ่าย
ทาของบริ ษัทเองได้ ทงหมด
ั้
ทาให้ บริ ษัทสามารถลดต้ นทุนในการผลิตได้ อย่างชัดเจน ส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ น
ลดลงจาก 29.45% เหลือ 26.83% ในปี 2560
โดยรวมจะเห็นว่า แม้ บริ ษัทจะสามารถลดต้ นทุนการผลิตได้ ก็ยงั ไม่อาจทาให้ อตั รากาไรขั น้ ต้ นของ
บริ ษัทเพิ่มขึ ้นมาได้ มากนัก ทาให้ ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงจาก 5.82% เหลือ 2.26% ในปี 2560 และส่งผล
ให้ ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลง จาก 7.18% เป็ น 2.64% ในส่วนของความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยนันลดลง
้
เกิด
จากการลดลงของกาไรและการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนทางการเงิน จาก 145 บาทในปี 2559 เป็ น 131,274 บาท ในปี
2560 ซึง่ ถือว่าน้ อยมาก และไม่มีผลกระทบ
สาหรับความคืบหน้ าโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ในปี 2560 บริ ษัทได้ จดั ทาหลักปฏิบตั ิในการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ ชดั เจนขึ ้น โดยจัดทานโยบายการรับและการ
ให้ ของขวัญ และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 พร้ อมสื่อสารให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียรั บทราบ และบริ ษัทได้
เปิ ดเผยช่องทางการเสนอข้ อร้ องเรี ยน ข้ อเสนอแนะ และการแจ้ งเบาะแสใน Website ของบริ ษัท โดยขณะนี ้บริ ษัท
อยูร่ ะหว่างการรอผลการพิจารณาให้ การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (CAC) ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2561 นี ้
หลังจากนัน้ นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรื อ
แสดงความคิดเห็น
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เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถาม นายพิรัฐ เย็นสุดใจ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา โดยวาระนี ้เป็ นวาระรับทราบ ดังนันจึ
้ งไม่มีการลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้ แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 44 กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องจัดทางบการเงิน ณ วันสิ ้นสุดรอบบัญชีของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ทังนี
้ ้งบการเงินงวดประจาปี 2560 ของบริ ษัท ได้ ผา่ น
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ
อยูใ่ นหน้ าที่ 97 ของรายงานประจาปี เป็ นต้ นไป
หลังจากนันได้
้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึง
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจาปี
2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หลังจากนันนายณฐกฤต
้
วรรณภิญโญ แถลงว่าในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น จานวน 2
ราย จานวนหุ้น 177,000 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 55 ราย รวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 511,276,602 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และ
รายงานผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทังหมด
้
ที่มาประชุมและออกเสียงละคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
511,099,602
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
บัตรเสีย
177,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการ
งดจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นายพิรัฐ เย็นสุดใจ กล่าวว่า จากงบการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว บริ ษัทมีกาไรสุทธิสาหรับปี ตามงบการเงินรวม 16.87 ล้ านบาท กาไรสุทธิ
สาหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 15.47 ล้ านบาท และตามที่บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิเหลือหลังจากสารองต่าง ๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดย
พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นกับกระแสเงินสด แผนการ
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ลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริ ษัทจะคานึงถึงความจาเป็ นและเหมาะสมของปั จจัยอื่น ๆในอนาคต และ
การจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ นัน้
เนื่องด้ วยบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องสารองเงินเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริ ษัท และเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณา
อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2560 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 773,303.45 บาท ซึ่งคิดเป็ น
อัตราร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้ ปี 2560 บริ ษัทมีกาไรสะสมจัดสรรเป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย จานวน 9,663,991 ล้ านบาท และอนุมตั ิการงดจ่ายเงิน ปั นผลจากผลการดาเนินงานสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หลังจากนันได้
้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามเมื่อไม่มีทา่ นใดซักถาม จึงได้
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 773,303.45
บาท และการงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หลังจากนันนายณฐกฤต
้
วรรณภิญโญ แถลงว่าในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น จานวน 1
ราย จานวนหุ้น 25,000 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 56 ราย รวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 511,301,602 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2560 เป็ นทุน
สารองตามกฎหมายจานวน 773,303.45 บาท และอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย 511,301,602
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม ได้ แถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการ
ประชุมนี ้ว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่ดีของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระที่
จะเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่งตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้ องประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ สอบถามข้ อมูลได้ โดยสะดวก จึงได้ เชิญนายพิรัฐ เย็นสุดใจ นายภูษิต ไล้ ทอง และนายณฐกฤต วรรณภิญโญ
ออกจากห้ องประชุม
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 20 กาหนดให้ ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระเป็ น
จานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริ ษัทในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตาแหน่งนันอาจถู
้
กเลือกเข้ า
มาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ซึง่ ในปี 2561 นี ้มีกรรมการที่ครบกาหนดวาระดารงตาแหน่ง 3 ท่าน ได้ แก่
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1. นายพิรัฐ เย็นสุดใจ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2. นายภูษิต ไล้ ทอง
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็ นรายบุคคล
แล้ ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึ่งต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นผู้ที่มีความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงที่ผา่ นมาเป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท
และกรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามแต่ประการใด และไม่ได้ ประกอบกิจการใดๆ หรื อถือหุ้นใน
กิจการใดที่มีสว่ นแข่งขันกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษัท (ไม่รวมกรรมการที่
มีส่วนได้ เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ กรรมการ ทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ
หนังสือเชิญประชุมที่บริ ษัทได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วก่อนการประชุม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่ อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้ า ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท ระหว่างวันที่ 10
มกราคม 2561 ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริ ษัท
หลังจากนันได้
้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ ออกตามวาระ
เป็ นรายบุคคล
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการด้
้
วยการลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุมและออกเสียงละคะแนน ดังนี ้
5.1
นายพิรัฐ เย็นสุดใจ

5.2

เห็นด้ วย
511,281,602เสียง
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
20,000
บัตรเสีย
0
นายภูษิต ไล้ ทอง

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

511,281,602
0
20,000
0

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
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5.3

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ

เห็นด้ วย
511,281,602
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
20,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
หลังจากนันประธานได้
้
ขอให้ เจ้ าหน้ าที่เรี ยนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าห้ องประชุม
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกบั กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ได้ รับความ
ไว้ วางใจจากผู้ถือหุ้นแต่งตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2561
นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจาปี 2561 โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้ า ที่ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท และข้ อ มูล เปรี ย บเที ย บอ้ า งอิ ง กับ บริ ษั ท อื่ น ที่ อ ยู่ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน รวมทังผลส
้ ารวจค่าตอบแทนกรรมการของ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) แล้ ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริ ษัทกาหนดนันอยู
้ ใ่ นอัตรา
ใกล้ เคียงกับค่าเฉลีย่ โดยรวมของตลาด
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจาปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้ านบาท ซึง่ เท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2560 โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. ค่าเบี ้ยประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง

ค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้ (บาท)

ประธานกรรมการบริ ษัท

20,000

กรรมการบริษัท

15,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

15,000

คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้ (บาท)
20,000
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กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

15,000

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ง

ค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้ (บาท)

ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณา
ค่าตอบแทน

20,000

กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

15,000

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส
ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อท่านต่อไตรมาส

ประธานกรรมการ

30,000

กรรมการ

30,000

การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้ นี ้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ไม่ได้ รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กาหนดข้ างต้ น โดย
ให้ อตั ราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป
หลังจากนันได้
้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีทา่ นใดซักถาม จึงได้
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ
หลังจากนันนายณฐกฤต
้
วรรณภิญโญ แถลงว่าในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น จานวน 1
ราย จานวนหุ้น 11,500 หุ้น รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 57 ราย รวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 511,313,102 หุ้น
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี
2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
511,313,102
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
นายพิ รั ฐ เย็ น สุ ด ใจ ได้ แถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ซึ่งได้ พิจารณาเห็นควรให้ เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
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จากผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็ นผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เนื่องด้ วยค่าสอบ
บัญชีของบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นอัตราที่ลดลงจากผู้สอบบัญชีรายเดิม
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด แล้ ว เห็นว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความเป็ น อิสระ และ
ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอแต่งตัง้ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 หรื อ นายจุมพฎ
ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 หรื อ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผู้สอบบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
8125 จากบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2561 โดยมี
ค่าตอบแทนรวมเป็ นเงินจานวน 2,150,000 บาทโดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ แบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีแ ละค่าสอบทาน
รายไตรมาสของบริ ษัทจานวน 1,350,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริ ษัทย่อยจานวน
800,000 บาท
และนายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้ เสนอตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี ้
ค่ าสอบบัญชี

รอบปี บัญชี 2561

รอบปี บัญชี 2560

(ปี ที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี

2,150,000.-

3,111,600.-

2. ค่าบริ การอื่น ๆ

จ่ายตามจริ ง

217,801.-

หลังจากนันได้
้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีทา่ นใดซักถาม จึงได้
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2561 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคน
ใดคนหนึง่ ข้ างต้ นเป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 รวมเป็ นเงิ น
จานวน 2,150,000 บาทไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
511,313,102
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท

100.00
0.00
0.00
0.00

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า การเสนอขอแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทในครัง้
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นี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคาสัง่
หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ
นอกจากนี ้ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุมผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ กาหนดให้ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ด้วย แต่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทุกคนต้ องอยูใ่ น
ราชอาณาจักร ดังนัน้ เพื่อความสะดวกในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ บริ ษั ทจึงประสงค์ จะแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับเรื่ องดังกล่าว โดยรายละเอียดตามที่บริ ษัทได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ ว ดังนี ้
ข้ อบังคับเดิม
ข้ อบังคับใหม่
ข้ อ27. ในการประชุ ม คณะกรรมการ ต้ องมี ข้ อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็ นการประชุมด้ วย
ตนเองหรื อโดยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ต้ อง
กรรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
(1/2) ของจ านวนกรรมการ ทัง้ หมดจึงจะ
จานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะครบองค์ประชุม และ
ครบองค์ประชุม และให้ ประธานกรรมการ
ให้ ประธานกรรมการท าหน้ าที่ เ ป็ นประธานในที่
ท า ห น้ า ที่ เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการ
อยู่ใ นที่ ป ระชุม หรื อ ไม่สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ได้ ใน
ไม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ
กรณี ที่ มี ร องประธานกรรมการอยู่ ให้ ร องประธาน
หน้ าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการ
กรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุ ม แต่ ถ้ าไม่ มี ร อง
อยู่ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่
ประธานกรรมการหรื อ มี แ ต่ ไ ม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม นัน้
ประชุม แต่ถ้ า ไม่มี ร องประธานกรรมการ
หรื อ ไม่สามารถปฏิ บัติห น้ าที่ ได้ ให้ ก รรมการซึ่งมา
หรื อมี แ ต่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม นั น้ หรื อไม่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมา
นอกเหนือจากข้ อกาหนดในวรรคแรก ในกรณี เป็ น
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธาน
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้ าร่วม
ที่ประชุม
ประชุ ม ทัง้ หมดจะต้ องอยู่ใ นราชอาณาจัก ร และ
ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ชี ้ ข า ด ข อ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
คณะกรรมการให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการ
สามขององค์ ป ระชุ ม จะต้ องอยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม แห่ ง
คนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง (1) เสี ย งในการ
เดียวกัน และจะต้ องกระทาผ่ านระบบควบคุมการ
ลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสีย
ประชุมที่มีกระบวนการรั กษาความมัน่ คงปลอดภัย
ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ด้ านสารสนเทศโดยให้ มีการบันทึกเสียง หรื อทังเสี
้ ยง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ าคะแนนเสียง
และภาพ (แล้ ว แต่ ก รณี ) ของกรรมการผู้เ ข้ า ร่ ว ม
เท่ า กัน ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุม ออกเสีย ง
ประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทังข้
้ อมูลจราจร
เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เพื่อเป็ นเสียงชี ้ขาด
ทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และ
ระบบควบคุมการประชุมต้ องมีองค์ประกอบพื ้นฐาน
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เป็ นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร เรื่ อง มาตรฐานการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2557 รวมถึงที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือ
เสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง
ในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีสว่ นได้ เสียใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ อง
นัน้ และถ้ าคะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็ นเสียงชี ้
ขาด
ข้ อ28. ในการเรี ยกประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ข้ อ 28. ในการเรี ย กประชุม คณะกรรมการไม่ว่า จะเป็ นการ
ประชุ ม ด้ วยตนเองหรื อโดยการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
ประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่ง ได้ รั บ
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย
มอบหมายส่ง หนัง สือนัด ประชุมไปยัง กรรมการไม่
กว่า เจ็ ด (7) วัน ก่ อ นวันประชุม เว้ นแต่ใน
น้ อยกว่าเจ็ ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี
กรณี จ าเป็ นรี บ ด่ ว นเพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ แ ละ
จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริ ษัท
ประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุม
จะแจ้ งการนัด ประชุ ม โดยวิ ธี อื่ น และก าหนดวัน
โดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่า
ประชุม ให้ เร็ วกว่านัน้ ก็ ได้ ทั ง้ นี ้ หากการประชุมใน
นันก็
้ ได้
คราวนันเป็
้ นการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ บริ ษัท
สามารถจั ด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม โดยจดหมาย
กรรมการตัง้ แต่สอง (2) คนขึน้ ไปอาจร้ อง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ขอให้ เรี ยกประชุมคณะกรรมการก็ ได้ ใน
กรณีนี ้ให้ ประธานกรรมการกาหนดวันและ
กรรมการตังแต่
้ สอง (2) คนขึ ้นไปอาจร้ องขอให้ เรี ยก
นัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วนั
ประชุ ม คณะกรรมการก็ ไ ด้ ในกรณี นี ใ้ ห้ ป ระธาน
ได้ รับคาร้ องขอ
กรรมการกาหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14)
วัน นับแต่วนั ได้ รับคาร้ องขอ
ข้ อ32. คณะกรรมการจะต้ องประชุมกันอย่างน้ อย ข้ อ 32. คณะกรรมการจะต้ องประชุมกันอย่างน้ อยสาม (3)
สาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงั ้
เดือนต่อครัง้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของ
ส านั ก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อจั ง หวั ด
บริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่
ใ ก ล้ เ คี ย ง ห รื อ ณ ที่ อื่ น ใ ด ต า ม ที่
คณะกรรมการจะกาหนด หรื อประธานกรรมการจะ
คณะกรรมการจะกาหนด
กาหนดให้ จดั การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
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ข้ อ36. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ ข้ อ 36. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุม ผู้ถือ หุ้น เป็ น
การประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่
หุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่
วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
(4)เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของ
บริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรี ย กว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรค
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
หนึ่ ง ให้ เ รี ย กว่า การประชุม วิ ส ามัญ โดย
ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
การประชุ ม วิ ส ามัญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ สุด แต่ จ ะ
น้ อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
เห็นสมควร
ทังหมดเข้
้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยก
ผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง มี ห้ ุน นับ รวมกัน ได้ ไม่น้ อ ยกว่า
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้ องระบุเรื่ องและ
หนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
เหตุผ ลในการที่ ข อให้ เ รี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชัด เจนใน
ได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อยกว่า
หนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการ
ยี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วันที่
น้ อยกว่าหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือ
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายใน
ขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุม ผู้ถือหุ้น
สี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ผู้ ถื อ หุ้ นทั ง้ หลายซึ่ ง เข้ าชื่ อ กั น หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ นอื่ น ๆ
ระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้
รวมกั น ได้ จ านวนหุ้ นตามที่ บั ง คั บ ไว้ นั น้ จะเรี ย ก
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย
ประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบ
ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคข้ างต้ น และให้ ถือว่าเป็ น
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นที่ ค ณะกรรมการเป็ นผู้ เรี ย ก
วันที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว
ประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ น
ที่เกิ ดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความ
สะดวกตามสมควร ทัง้ นี ้ หากจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนด
ไว้ ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุมผู้
ถือหหุ้นในครัง้ นันจะต้
้
องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่า
ใช่ จ่ า ยที่เ กิ ดจากการจัด ให้ มีก ารประชุม ในครั ง้ นัน้
ให้ แก่บริ ษัท
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คณะกรรมการเห็นควรนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทตามรายละเอียดที่นาเสนอ ดังกล่าว
หลังจากนันได้
้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีทา่ นใดซักถาม
จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
511,313,102 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมต่างๆได้ รับการ
พิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็ จสิ ้นแล้ ว มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นหรื อไม่ เมื่อไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น จึงได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่
ได้ สละเวลามาร่วมประชุมวันนี ้ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุม เวลา 11.03 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ )

ลงชื่อ

เลขานุการบริ ษัท / บันทึกการประชุม
(นายณฐกฤต วรรณภิญโญ)

หน้ า 24

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4.

ประวัตแิ ละข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของผู้ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
1.รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
อายุ 62 ปี
สัญชาติ ไทย
ตาแหน่ ง - กรรมการอิสระ
-

ประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ

3 ธันวาคม 2557 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็ นเวลา 6 ปี )

ที่อยู่
29/37 ซอยลาดพร้ าว 23 ถนนลาดพร้ าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒกิ ารศึกษา
-

ปริ ญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ University of MINNESOTA,U.S.A. (โดยทุนรัฐบาล)
ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of MINNESOTA,U.S.A. (โดยทุนรัฐบาล)
ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 69/2008 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ
-

ด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการลงทุน
ด้ านการกากับดูแลกิจการ
ด้ านการเงินการธนาคาร

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จานวน 4 แห่ ง)
-

2559 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เมกกาเคม (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
2555 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค
จากัด (มหาชน)
2554 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

หน้ า 25

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน (จานวน 3 แห่ ง)
-

2560 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษัท พีซีเอ็น คอร์ ป จากัด (มหาชน)
2558 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท บ้ านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ ธานี)จากัด (มหาชน)
2554 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท เลิร์นเทค จากัด

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
-

2561 – ปั จจุบนั ผู้อานวยการหลักสูตรวิทยาการจัดการ สาหรับนักบริ หารระดับสูง (วบส)
สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
2556 – 2560 ประธานกรรมการ บริ ษัท โอเชี่ยนคอมเมิรช จากัด (มหาชน)
2555 – 2556 กรรมการอิสระ บริ ษัท ช.ทวี จากัด (มหาชน)
2552 – 2556 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริ ษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ
ไม่มี

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อ
บริษัท
ไม่มีการดารงตาแหน่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
กรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วกับผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่มี

ความสัมพันธ์ กับบริษัท/บริษัทย่ อยบริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง
2 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
ไม่มี

ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ เช่ น ผู้สอบบัญชี หรื อที่ปรึกษากฎหมาย
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มนี ัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่ างเป็ นอิสระ
ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
หน้ า 26

2.นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ
อายุ 69 ปี
สัญชาติ ไทย
ตาแหน่ ง - กรรมการบริษัท
-

ประธานที่ปรึกษา

วันที่เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
3 ธันวาคม 2557 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็ นเวลา 6 ปี )

ที่อยู่
2411/16 ถนนลาดพร้ าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญากิตติมศักดิ์เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การอบรมหลักสูตกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ
-

ด้ านการบริ หารการผลิตรายการโทรทัศน์ สือ่ โฆษณา และสือ่ ดิจิตอล
ด้ านการกากับดูแลกิจการ การบริ หารและการจัดการองค์กรขนาดเล็ก
ด้ านการบริ หารจัดการในภาวะวิกฤตและด้ านการบริ หารความต่อเนื่อง

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มีการดารงตาแหน่ง

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน (จานวน 1 แห่ ง)
2554 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท ครี เอทิส มีเดีย จากัด

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
2559 – ปั จจุบนั กรรมการ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

การถือหุ้นในบริษัท
142,837,700 หุ้น (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562)

การมีส่วนได้ เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ
ไม่มี

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท
ไม่มีการดารงตาแหน่ง

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
หน้ า 27

3. นางภัทรภร วรรณภิญโญ
อายุ 59 ปี
สัญชาติ ไทย
ตาแหน่ ง - กรรมการบริษัท
-

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

วันที่เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
3 ธันวาคม 2557 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็ นเวลา 6 ปี )

ที่อยู่
2411/16 ถนนลาดพร้ าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒกิ ารศึกษา
-

ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ
-

ด้ านการบริ หารการผลิตรายการโทรทัศน์ สือ่ โฆษณา และสือ่ ดิจิตอล
ด้ านการบริ หารและการจัดการองค์กรขนาดเล็ก
ด้ านการบริ หารจัดการในภาวะวิกฤตและด้ านการบริ หารความต่อเนื่อง
ด้ านการกากับดูแลกิจการ
ด้ านการตลาด

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มีการดารงตาแหน่ง

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน (จานวน 4 แห่ ง)
-

2561 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท มีราญ่า จากัด
2559 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท บิ๊กเบรน จากัด
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์ เทนเม้ นต์ จากัด
2554 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท ครี เอทิส มีเดีย จากัด

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
-

2561 - ปั จจุบนั นายกสมาคม สมาคมศิษย์เก่าคณะบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
2561 – ปั จจุบนั อุปนายก สมาคมศิษย์เก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
2561 - ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร มูลนิธิสมั มาชีพ
2559 – 2561 อุปนายกสมาคม สโมรสรซอนต้ า กรุงเทพ9
หน้ า 28

การถือหุ้นในบริษัท
193,069,000 หุ้น (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562)

การมีส่วนได้ เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ
ไม่มี

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท
ไม่มีการดารงตาแหน่ง

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

หน้ า 29

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5.

นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน) ได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึ่งเท่ากับข้ อกาหนดขันต
้ ่าของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องการถือหุ้นในบริ ษัท
การไม่เ ป็ น ลูก จ้ า ง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ได้ รั บ เงิ น เดือ นประจ า หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริ ษัท รวมถึ ง ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อนิติบคุ คลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลของบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบบัญชี ของบริ ษัท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคลให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษัท
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีม่ ีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6.

ข้ อมูลของผู้สอบบัญชีท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อประจาปี 2562
จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
2982
ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน
- กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
- กรรมการบริ หาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด
- กรรมการ บริ ษัท 75 ซี พี อี จากัด
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5599
ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์ทางาน
- หุ้นส่วน บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
- ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
- ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษัท แปลน พับลิชชิ่ง จากัด
3. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
7645
ประวัติการศึกษา
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน
- หุ้นส่วน ฝ่ ายสอบบัญชี บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
- ผู้บรรยายด้ านบัญชีและสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
8125
ประวัติการศึกษา
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางาน
- หุ้นส่วน บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
** ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีทงั ้ 4 รายที่ได้ รับการเสนอชื่อข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ สว่ นเสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว**
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ประวัตผิ ้ ูสอบบัญชี
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ งปั จจุบนั

: นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
: กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ประวัติการศึกษา
: ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ
ของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017
: หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 7/2017
: หลักสูตร R-DF-Director Forum (R-DF) รุ่นที่ 1/2010
: หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2011)
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2007)
ประวัติการอบรมอื่น ๆ
: หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษี อากร รุ่นที่ 1
สถาบันข้ าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
: หลักสูตรวุฒิบตั รผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1
สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
: หลักสูตร Balanced Scorecard คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การสัมมนาทางวิชาการเรื่ อง "ฟอกเงิน เรื่ องใกล้ ตวั ทีค่ วรรู้"
: หลักสูตร ผู้นายุคใหม่ โปร่งใส ต้ านภัยทุจริ ต รุ่นที่ 1/2561
การดารงตาแหน่ งในปั จจุบัน
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จานวน 3 แห่ง
กรรการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ทีม คอนซัลติ ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท น ้าตาลครบุรี จากัด (มหาชน)
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
จานวน 10 แห่ง
: กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
: กรรมการบริ หาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด
: กรรมการ บริ ษัท 75 ซี พี อี จากัด
: กรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
: กรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
: กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชี
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: กรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิตศิ าสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวฒ
ั นา
: กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
กรรมการบริษัท ยงสมใจ จากัด
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2531 – ปั จจุบนั
: บริ ษัท ยงสมใจ จากัด
2533 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด
2545 – ปั จจุบนั
: กรรมการ บริ ษัท 75 ซี พี อี จากัด
2547 – ปั จจุบนั
: กรรมการวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชี จุฬาฯ
2553 – ปั จจุบนั
: กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
2553 – ปั จจุบนั
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท น ้าตาลครบุรี จากัด (มหาชน)
2555 – ปั จจุบนั
: กรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิตศิ าสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
2555 – ปั จจุบนั
: กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวฒ
ั นา
2557 - 2560
: กรรมการกาหนดมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 – ปั จจุบนั
: กรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 – 2561
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบนั
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ทีม คอนซัลติ ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบนั
: กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 – ปั จจุบนั
: กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
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ประวัตผิ ้ ูสอบบัญชี
ชื่อ – นามสกุล (Thai)

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์

Name (English)

(Miss Somjintana Pholhirunrat)

บัตรประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ (Address)

3100800294738
316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-2595300 (อัตโนมัติ 8 สาย)
โทรสาร 02-2601553, 02-2598959 และ 02-2598956
Email Address : Somjintana@diaaudit.com

การศึกษา (Education)
ปริ ญญาตรี

:- บัญชีบณ
ั ฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
บริ หารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริ ญญาโท
:- บัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อื่น ๆ
:- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 5599
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์ การทางาน (Work Experience)
ปี
บริษัท
ตาแหน่ ง
2554-ปัจจุบนั
บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
หุ้นส่วน
2539-2554
สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ
2532-2539
บริ ษัท แปลน พับลิชชิ่ง จากัด
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัททั่วไป
บริ ษัท สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ผู้ชาระบัญชี (ร่ วมคณะทางานชาระบัญชีท่ ไี ด้ รับการแต่ งตัง้ จากกระทรวงการคลัง)
บริ ษัท นวแฟคตอริ่ง จากัด
บริ ษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จากัด
บริ ษัท เงินทุน มหาสมุทร จากัด
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ประวัตผิ ้ ูสอบบัญชี
1. ชื่อ-สกุล นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร
2. ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ปรึกษา ด้ านวิชาการบัญชี และสอบบัญชี บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ตาแหน่ งทางบริหาร หุ้นส่วน ฝ่ ายสอบบัญชี บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
4. วุฒกิ ารศึกษา
ระดับการศึกษา
ชื่อวุฒิ
วิชาเอก
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
บัญชี
บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547
มหาบัณฑิต
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
บัญชีบณ
ั ฑิต
บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
อื่น ๆ
5. สถานที่ตดิ ต่ อ
ที่ทางาน 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 085-5544776 , 02-332-5126 ต่อ 116
ที่พกั 406/135 ถ.อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพ 10250
6. ผลงานทางวิชาการ (งานแต่ ง เรียบเรียง แปล วิจัย บทความ)
ผลงานที่ทาให้ กับสภาวิชาชีพ
- ร่ วมสอบทานการแปลมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(TFRS for SMEs)
- ร่วมแปลตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิง่ จูงใจ
- ร่ วมแปลตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื ้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
- ร่วมแปลตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้ นทุนเว็บไซต์
ผลงานที่ทาให้ กับสถานศึกษา
- ร่วมแต่งตาราและบรรยาย เรื่ อง การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขันสู
้ ง รหัสวิชา 32444
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7. ประสบการณ์ ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
ด้ านวิชาการ
- เป็ นวิทยากรบรรยาย วิชาการด้ านการบัญชีและการสอบบัญชี ประจา บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
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- เป็ นวิทยากรบรรยาย ด้ านการบัญชีและการสอบบัญชี ให้ แก่สภาวิชาชีพบัญชี –หัวข้ อที่เคยบรรยาย
ได้ แก่
- การจัดทางบกระแสเงินสด
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)
- การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี (TSQC1)
เป็ นต้ น
- เป็ นวิทยากรบรรยาย วิชาการด้ านการบัญชีให้ กบั บริ ษัทเอกชน – หัวข้ อที่เคยจัดอบรม ได้ แก่
- การวิเคราะห์งบการเงินสาหรับกิจการที่ปฏิบตั ิตาม TFRS for NPAEs
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษี เงินได้
- การจดทางบการเงินรวม
- เป็ นวิทยากรบรรยาย วิชาการด้ านการสอบบัญชีให้ กบั บุคคลทีส่ นใจ – หัวข้ อที่เคยจัดอบรม ได้ แก่
- มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2555 (ทุกฉบับ)
- การเขียนหน้ ารายงานการสอบบัญชี
ด้ านวิชาชีพ
2543
พนักงานฝึ กงาน
ที่ บริ ษัทไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส จากัด
2544 – 2548
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส ที่ บริ ษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
2548 – 2553
ผู้จดั การด้ านสอบบัญชี
ที่ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
2553 – 2554
ผู้จดั การฝ่ ายงบประมาณ ที่ บริ ษัท ไทยน ้าทิพย์ จากัด
2554 ถึง ปัจจุบนั
หุ้นส่วน ฝ่ ายสอบบัญชี
ที่ บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
2554 ถึง 2557
อนุกรรมการด้ านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
2558 ถึง 2559
คณะทางานมาตรฐานรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
สภาวิชาชีพบัญชี
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ประวัตผิ ้ ูสอบบัญชี
ชื่อ - นามสกุล (Thai) นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร
Name (English)
Miss Suphaphorn Mangjit
วันเดือนปี เกิด
26 มิถนุ ายน 2514
บัตรประจาตัวประชาชน 3-3021-00103-47-6
ที่อยู่ (Address)
316/32 ซอยสุขมุ วิท22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ
10110
วุฒิการศึกษา (Education) บริ หารธุรกิจบัณฑิต(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บริ หารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อื่น ๆ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนผู้สอบ 8125
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ รับความเห็นชอบ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์การทางาน (Work Experience)
2553 - ปั จจุบนั
หุ้นส่วน บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
2538 – 2553
พนักงาน – ผู้จดั การสายตรวจสอบ บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด
ประสบการณ์ อ่ นื ..
ผู้สอบบัญชี
1. บริ ษัท ทักษิ ณคอนกรี ต จากัด (มหาชน)
2. บริ ษัท สามชัยสตีล อินดัสทรี จากัด (มหาชน)
3. บริ ษัท แมนดาริ น โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
4. บริ ษัท แอลดีซี เด็นทัล จากัด (มหาชน)
5. บริ ษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ วิส จากัด (มหาชน)
6. บริ ษัท สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
7. บริ ษัท กรังปรี ซ์อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7.

ข้ อมูลกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
1.นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
อายุ 71 ปี
สัญชาติ ไทย
ตาแหน่ ง - กรรมการอิสระ
-

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
3 ธันวาคม 2557 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็ นเวลา 6 ปี )

ที่อยู่
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณวุฒกิ ารศึกษา
-

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (Operations Research) IONA University U.S.A
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า University of Maryland (COLLEGE PARK, MARYLAND) U.S.A

การอบรมหลักสูตกรรมการ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2003
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จานวน 4 แห่ ง)
-

ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริ ษัท จัสมินอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน (จานวน 3 แห่ ง)
-

ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท กลุม่ เซ็นทรัล จากัด
ปั จจุบนั ประธานคณะบริ หาร บริ ษัท เดอะวินเทจคลับ จากัด
ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษัท เอิร์ธแคร์ จากัด

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
-

2552-2556 ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท กลุม่ เซ็นทรัล จากัด
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การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ
มีสว่ นได้ เสียในวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาปี 2562

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
ไม่มีการดารงตาแหน่ง

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
-

เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2/2 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุมครั ง้ นี ้
ไม่มี
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2.รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
อายุ 61 ปี
สัญชาติ ไทย
ตาแหน่ ง - กรรมการอิสระ
-

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

วันที่เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
3 ธันวาคม 2557 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็ นเวลา 6 ปี )

ที่อยู่
เลขที่ 318 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

คุณวุฒกิ ารศึกษา
-

ปริ ญญาเอก Ph.D (Finance) RMIT University, Melbourne, Australia
ปริ ญญาโท พัฒนบริ หารศาสตร์ มหาบัณฑิต(บริ หารธุรกิจ-การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(NIDA)
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

การอบรมหลักสูตกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ
ด้ านการบัญชี

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จานวน 3 แห่ ง)
ไม่มีการดารงตาแหน่ง

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน (จานวน 3 แห่ ง)
ไม่มีการดารงตาแหน่ง

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
-

2553 - ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการบริ หาร หลักสูตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2556 – 2558 รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ
ไม่มี
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การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
ไม่มีการดารงตาแหน่ง

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
-

เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2/2 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุมครั ง้ นี ้
ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8.

ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้ อ 18.

ข้ อ 19.

ข้ อ 20.

ข้ อ 25.

ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อดาเนินกิจการของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า
(5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
และกรรมการของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมาก
น้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่
ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสาม (1/3)
ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จานวนใกล้ ที่สดุ กับหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกัน
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลง
มติอนุมตั ิ โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เ ฉพาะ และ
จะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น
ก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ข้ อความในวรรคหนึง่ จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังมาจากพนั
้
กงาน หรื อ
ลูกจ้ างของบริ ษัท ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของ
บริ ษัท
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หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 36. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั
สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมดเข้
้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้ องระบุเรื่ องและ
เหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในสี่สบิ ห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็
ได้ ภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคข้ างต้ น และให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้
ถือหุ้นทีค่ ณะกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้
มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร ทังนี
้ ้ หากจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุมผู้ถือหหุ้นในครัง้ นันจะต้
้ อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช่จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 37. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่ อนวัน
ประชุม ทังนี
้ ้ให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทังนี
้ ้ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า
(25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ ง
ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือ
หุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 39. ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ
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ข้ อ 40.

ข้ อ 41.

หรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมคนใด
คนหนึง่ มาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึง่ มีเสียงหนึง่ และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้
เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลือกตังกรรมการ
้
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการ
กับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ เรี ยกประชุมมีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่น ๆ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 9.

เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิท่ ผี ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องนามาแสดงในวันประชุม
1.

2.

3.

ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
1.1
กรณี ผ้ ูถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง ให้ แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ปถ่าย
ของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง
1.2
กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก)
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(ข)
สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1
ข้ างต้ น และผู้มอบฉันทะได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ค)
เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น
ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
2.1
กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(ก)
เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 ข้ างต้ น
(ข)
สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนา
ถูกต้ อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็ นผู้เข้ าร่ วม
ประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.2
กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก)
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(ข)
สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนา
ถูกต้ อง โดยผู้แทนนิติบคุ คล และมีข้อความแสดงให้ เ ห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(ค)
เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น
ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ นาความในข้ อ 1.
และข้ อ 2. มาใช้ บงั คับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรื อผู้เข้ าร่ วมประชุมซึ่งมิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อซึ่งเป็ น นิติ
บุคคลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ภายใต้ บงั คับดังต่อไปนี ้
(ก)
หนังสือรั บรองการเป็ นนิติบุคคลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของ
ประเทศที่นิติบุคคลนันตั
้ งอยู
้ ่หรื อโดยเจ้ าหน้ าที่ของนิติบุคคลนันก็
้ ได้ ทังนี
้ ้ จะต้ องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบคุ คล ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลและเงื่อนไข
หรื อข้ อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
(ข)
เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษา
ไทยหรื อ ภาษาอัง กฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ูแ ทนนิ ติ บุคคลนัน้ รั บ รองความ
ถูกต้ องของคาแปล
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 10.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่
วันที่

.
เดือน

พ.ศ.

ข้ าพเจ้ า

.

สัญชาติ

อยูบ่ ้ านเลขที่

ถนน

อาเภอ/เขต

.

ตาบล/แขวง
จังหวัด

.
รหัสไปรษณีย์

ทีวี ธันเดอร์

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

.
จากัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

ขอมอบฉันทะให้
(1)

อายุ

อยูบ่ ้ านเลขที่

ถนน

อาเภอ/เขต

ปี

ตาบล/แขวง
จังหวัด

.
รหัสไปรษณีย์

.

หรื อกรรมการอิสระ
(2)

นางกัลยานี ภาคอัต

อยูบ่ ้ านเลขที่

318

อาเภอ/เขต

จตุจกั ร

(3)
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต

ถนน

พหลโยธิน
จังหวัด

อายุ
ตาบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร

นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
999
ปทุมวัน

ถนน

พระรามที่ 1
จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

ปี

จันทรเกษม
รหัสไปรษณีย์
อายุ

ตาบล/แขวง

61

.
10900
71

ปทุมวัน
รหัสไปรษณีย์ 10330

.
ปี
.
.
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(4)
อยูบ่ ้ านเลขที่

อายุ
ถนน

อาเภอ/เขต

ปี

ตาบล/แขวง
จังหวัด

.
รหัสไปรษณีย์

.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารกรี นปาร์ คสตูดิโอ
เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้ า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรื อพึงจะเลือ่ นไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย

ลายมือชื่อ
(

. ผู้มอบฉันทะ
)

ลายมือชื่อ
(

. ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลายมือชื่อ
(

. ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลายมือชื่อ
(

. ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ มู อบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่ าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
เขียนที่
วันที่

.
เดือน

(1) ข้ าพเจ้ า

พ.ศ.

.

สัญชาติ

อยูบ่ ้ านเลขที่

.ถนน

อาเภอ/เขต

.

ตาบล/แขวง
จังหวัด

.

รหัสไปรษณีย์

ทีวี ธันเดอร์

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท

.
จากัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
1.
อยูบ่ ้ านเลขที่

อายุ
ถนน

อาเภอ/เขต

ปี

ตาบล/แขวง
จังหวัด

.
รหัสไปรษณีย์

.

หรื อกรรมการอิสระ
2.
อยูบ่ ้ านเลขที่

318

อาเภอ/เขต

จตุจกั ร

นางกัลยานี ภาคอัต
ถนน

อายุ

พหลโยธิน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร

61

ปี

จันทรเกษม
รหัสไปรษณีย์

.
10900

.

หรื อ
3.
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต

999
ปทุมวัน

นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
ถนน

พระรามที่ 1
จังหวัด

อายุ
ตาบล/แขวง

กรุงเทพมหานคร

71

ปทุมวัน
รหัสไปรษณีย์ 10330

ปี
.
.
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4.
อยูบ่ ้ านเลขที่

อายุ
ถนน

อาเภอ/เขต

ปี

ตาบล/แขวง
จังหวัด

.
รหัสไปรษณีย์

.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารกรี นปาร์ คสตูดิโอ
เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้ า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรื อพึงจะเลือ่ นไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดาเนินการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่ง กลับเข้ าดารงตาแหน่ง 3 คน
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5.1 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5.2 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5.3 นางภัทรภร วรรณภิญโญ
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
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วาระที่ 8. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้
ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ไม่ชดั เจนหรื อใน

กรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลายมือชื่อ
(

. ผู้มอบฉันทะ
)

ลายมือชื่อ
(

. ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลายมือชื่อ
(

. ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลายมือชื่อ
(

. ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1.ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2.วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3.ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติม
ได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารกรี นปาร์ ค
สตูดิโอ เลขที่ 8 ซอยเคหะร่ มเกล้ า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อพึงจะ
เลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่

เรื่ อง

.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
วาระที่

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

เรื่ อง

.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
วาระที่

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

เรื่ อง

.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
วาระที่

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

เรื่ อง

.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
วาระที่

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
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ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่
วันที่

.
เดือน

(1) ข้ าพเจ้ า

พ.ศ.

.

สัญชาติ

อยูบ่ ้ านเลขที่

.ถนน

อาเภอ/เขต

.

ตาบล/แขวง
จังหวัด

.

รหัสไปรษณีย์

.

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั

.

ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

ทีวี ธันเดอร์

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

จากัด (มหาชน)

(2) ขอมอบฉันทะให้
1.
อยูบ่ ้ านเลขที่

อายุ
ถนน

อาเภอ/เขต

ปี

ตาบล/แขวง
จังหวัด

.
รหัสไปรษณีย์

.

หรื อกรรมการอิสระ
2.
อยูบ่ ้ านเลขที่

318

อาเภอ/เขต

จตุจกั ร

นางกัลยานี ภาคอัต
ถนน

อายุ

พหลโยธิน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร

61

ปี

จันทรเกษม
รหัสไปรษณีย์

.
10900

.

หรื อ
3.

นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์

อายุ

71

ปี
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อยูบ่ ้ านเลขที่

999

อาเภอ/เขต

ถนน

ปทุมวัน

พระรามที่ 1
จังหวัด

ตาบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร

ปทุมวัน
รหัสไปรษณีย์ 10330

4.
อยูบ่ ้ านเลขที่

อายุ
ถนน

อาเภอ/เขต

.
.
ปี

ตาบล/แขวง
จังหวัด

.
รหัสไปรษณีย์

.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารกรี นปาร์ คสตูดิโอ
เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้ า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรื อพึงจะเลือ่ นไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้
ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ

หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้

เสียง

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดาเนินการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง
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วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงานผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่ง กลับเข้ าดารงตาแหน่ง 3 คน
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5.1 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
เห็นด้ วย

เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5.2 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ
เห็นด้ วย

เสียง

ไม่เห็นด้ วย

การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5.3 นางภัทรภร วรรณภิญโญ
เห็นด้ วย

เสียง

ไม่เห็นด้ วย
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วาระที่ 6. พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้
ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ไม่ชดั เจนหรื อใน

กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลายมือชื่อ
(

. ผู้มอบฉันทะ
)

ลายมือชื่อ
(

. ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลายมือชื่อ
(

. ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลายมือชื่อ
(

. ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1.
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2.
หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1)
หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
(2)
หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิ จ คัสโตเดียน
(Custodian)
3.
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลง
คะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4.
วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุค คล
5.
ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ
เพิ่มเติมได้ ในใบประจา ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
.
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารกรี นปาร์ คสตูดิโอ
เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้ า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุ งเทพมหานคร 10240 หรื อที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่

เรื่ อง

.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
วาระที่

เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เรื่ อง

.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
วาระที่

เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เรื่ อง

.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
วาระที่

เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เรื่ อง

.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง
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วาระที่

เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 11.

การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์ โหลด รายงานประจาปี 2561
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยบริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด ใน
ฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ พฒ
ั นาระบบเพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้
ถือหุ้นและรายงานประจาปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเรี ยกดูข้อมูลได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้ อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2) ตามขันตอน
้
ต่อไปนี ้
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้ อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้ องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้ าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ ้นมาด้ านบน ให้ กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ

กรณีทไี่ ม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก
แอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line
เป็ นต้ น

สาหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Code READER , Facebook หรื อ Line
ขันตอนการสแกน
้
QR Code ผ่าน Line
เข้ าไปใน Line และเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)

เลือก QR Code

สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 12.
ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2562
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ผู้ถอื หุ้น บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัทลงทะเบียนการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ด้ วยระบบ Barcode

มาด้ วยตนเอง

-

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ ะลงทะเบียนมาด้ วยตนอง
(เริ่ม 12.00 น.)

โต๊ ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ (เริ่ม 12.00 น.)

แสดงบัตรประจาตัว
แบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ

- แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่ถกู ต้ องครบถ้ วน
- แสดงสาเนาบัตรประจาตัวผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ อง
สอบทานและตรวจสอบความถูกต้ อง

รับบัตรลงคะแนน

เข้ าห้ องประชุม

ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 14.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ

กรณีที่มีผ้ ตู ้ องการคัดค้ านหรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ
ให้ ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน (สาหรับผู้คดั ค้ านหรืองดออกเสียง)

บริษัทได้ จดั ให้ มี Inspector ซึ่งเป็ นที่
ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อทา
หน้ าที่ดแู ละ และตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น เพื่อให้ การประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตาม
กฎหมายและข้ อบังคับบริษัท

เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คดั ค้ าน
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม
กรุ ณาส่ งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่ อเจ้ าหน้ าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิน้ การประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 13.

แผนที่ สถานที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
ณ อาคารกรี นปาร์ ค สตูดโิ อ
เลขที่ 8 ซอยเคหะร่ มเกล้ า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุ งเทพมหานคร 10240
โทร 0 2559 0022 หรื อ 099 162 1962

การเดินทาง
โดยสาร รถประจาทาง เส้ นทางถนนรามคาแหง สาย 58 ,113 , 514, 519
บริษัทจะจัดเตรี ยมรถรั บส่ งผู้ท่ เี ดินทางมาเข้ าร่ วมประชุม
ระหว่ างปากซอยรามคาแหง 158 (ถนนราษฎร์ พัฒนา) ถึงอาคารกรี นปาร์ คสตูดโิ อ
ตัง้ แต่ เวลา 12.00 – 13.30 น.
รถรอบสุดท้ ายเวลา 13.30 น.
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