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หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุน้  

ประจ ำปี 2563 

 

วันอังคำรที ่30 มิถุนำยน 2563 เวลำ 14.00 น. 

ณ ธันเดอรส์ตูดิโอ (ทำวน ์อิน ทำวน)์  

เลขที ่429 ซอยโรงเรยีนพระยำประเสรฐิ แขวงพลับพลำ  

เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

 

เปิดรับลงทะเบยีนเวลำ 12.00 น. 

เพือ่ควำมสะดวกในกำรลงทะเบยีน โปรดน ำแบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

ซึ่งพมิพบ์ำรโ์ค้ดมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำทีล่งทะเบยีนในวันประชุม 

 

 

งดแจกของทีร่ะลึก เพือ่ให้สอดคล้องกับแนวทำงทีห่น่วยงำนก ำกับดูแล
ได้รณรงคใ์ห้ลด / เลิกกำรแจกของช ำร่วยในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น 
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วนัท่ี  5 มิถนุายน  2563 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัท  ทีวี ธันเดอร ์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 

2.    รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code)  
3. ประวตัิย่อและขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการ

ที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2563  
6.   ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้

รว่มประชมุได ้
7.  ขอ้บงัคบัของบรษิัทเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
8.  รายละเอียดขอ้บงัคบัของบรษิัทที่เสนอแกไ้ขเพิ่มเติม 

9.  เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งน ามาแสดงในวนัประชมุ 
10.   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 
11. แผนท่ีของสถานท่ีประชมุ 
12. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
13. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2562 
14.  แนวปฏิบตัิและมาตรการเพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-

19) ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิัท ทวีี ธันเดอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

ดว้ยคณะกรรมการของบรษิัท  ทีวี ธันเดอร ์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั)  ในการประชมุครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 
12 พฤษภาคม 2563 มีมติใหเ้รยีกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารที่  30 มถินุายน 2563 เวลา 
14.00 น. ณ ธันเดอรส์ตดูิโอ (ทาวน ์ อิน ทาวน)์ เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสรฐิ แขวงพลบัพลา เขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  เพื่อพิจารณาเรื่องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วำระที ่ 1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ของบริษัทไดถู้กจดัขึน้เมื่อ

วนัท่ี 24 เมษายน 2562 และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุม
สามญั ผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตรงมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ และไดน้ าขึน้บนเว็บ
ไซดข์องบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทั่วไปแลว้ และปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขรายงาน
การประชมุฯ 
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ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 รับรอง
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 และคณะกรรมการเห็นว่า
ไดม้ีการบนัทึกไวถ้กูตอ้งแลว้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1. 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที ่ 2. พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของบริษัทในรอบปีทีผ่่ำนมำ 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
สรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา  

สินทรพัยห์มนุเวียน : 257,412,086.53 

สินทรพัยร์วม : 756,449,663.10 

หนีสิ้นหมนุเวียน : 127,215,523.27 

หนีสิ้นรวม : 143,930,625.13 

รายไดร้วม : 421,912,646.87 

ก าไรสทุธิ :     4,004,231.38 

บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 ตาม
ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2. 

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 รบัทราบผล
การด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2. 

การลงมต ิ วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบ จึงไมม่กีารลงคะแนนเสียง 

วำระที ่ 3. พิจำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผู้สอบ
บัญชี ประจ ำปี 2562 สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหม้ีการท างบการเงินรวมส าหรบัรอบปี

บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ เพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชมุ

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิในการประชุมสามญัประจ าปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2335 ก าหนด 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณา

อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน  บญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็และรายงานผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2562 และรายงานผูส้อบบญัชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ

และรบัรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย

ล าดบัท่ี 2. 
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การลงมติ    วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

วำระที ่ 4. พิจำรณำอนุมตัิจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2562  เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำร 
งดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 
ก าหนดใหบ้รษิัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และหา้มจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 
และมาตรา 116 ก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไร
สทุธิประจ าปี จนกว่าทนุส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บรษิัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปี ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิที่เหลือ
หลังจากหักภาษีและส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้กบักระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบรษิัท
จะค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั 

ความเห็นคณะกรรมการ   เนื่องดว้ยบรษิัทมีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุในการ
ขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในกิจการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2562 เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 
580,062.88 บาท และอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

ขอ้มลูเปรียบเทยีบอตัราการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2562 กบัปีที่ผ่านมา  

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 

1. ก ำไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร* 16,599,787.43 60,012,140.34 

2. ก ำไรสุทธ*ิ* 8,270,749.12 20,590,053.09 

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

4. เงนิปันผลจ่ำยอตัรำต่อหุน้ (งดจ่ำยเงนิปันผล) 0.08 

5. รวมจ ำนวนเงนิปันผลทัง้สิน้  64,002,406.00 

6. สดัส่วนกำรจ่ำยเงนิปันผล   

 จำกก ำไรสะสม*  รอ้ยละ 74.05 

 จำกก ำไรสุทธ*ิ*  รอ้ยละ 95.00 

*จากก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเฉพาะกิจการ 

**จากก าไรสทุธิเฉพาะกิจการหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 
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การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที ่5. พิจำรณำอนุมตัิกำรเลอืกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ก าหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม จะตอ้งออก
จากต าแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซึ่งในปีนีก้รรมการที่ตอ้งออกจาก
ต าแหน่งกรรมการของบรษิัทมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

1. รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั   ต าแหน่ง  : กรรมการบรษิัท      
2. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์  ต าแหน่ง  : กรรมการบรษิัท     

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่การด าเนินงาน
ของบริษัท ตามองคป์ระกอบของกรรมการ ประกอบกับความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ ความเชี่ยวชาญแลว้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้สนอใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากต าแหน่งตาม
วาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง  ดงัรายละเอียดประวตัิของทัง้ 2 ท่านที่ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย
ล าดับที่ 3. และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ก าหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3)  

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบดว้ยความระมัดระวังถึงคุณสมบัติของ
บุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 2 ท่านแลว้ เห็นว่าบุคคลทัง้ 2 ท่านนี ้เป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบรษิัท มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของ
บริษัท และส าหรบักรรมการอิสระไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในการตรวจสอบบริษัทโดยแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนด คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ (1) รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต (2) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ให้กลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน นับตัง้แต่
วนัที่ 6 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอ
วาระและรายชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณา
อนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง จ านวน 2 ท่าน คือ  

1. รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั   ต าแหน่ง  : กรรมการบรษิัท  
2. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์  ต าแหน่ง  : กรรมการบรษิัท   

การลงมติ    วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 



  บริษัท ทวีี ธันเดอร ์จ ำกัด (มหำชน)  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446 
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปัญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

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

หนา้  6 
 

วำระที ่6. พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา

ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบรษิัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบตัิงานและความรบัผิดชอบ
ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกลเ้คียงกับบริษัท รวมทัง้ผลส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว้ พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่
บรษิัทก าหนดนัน้อยู่ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด  

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 โดยคณะกรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนรายไตรมาส
ทุกไตรมาส และไดร้บัค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ซึ่งเป็น
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการท่ีเท่ากบัปี 2562 ดงันี ้ 

1. ค่าเบีย้ประชมุ 
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการบรษิัท 20,000 
กรรมการบรษิัท 15,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 15,000 

 
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 20,000 
กรรมการบรหิารความเส่ียง 15,000 

 
คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาคา่ตอบแทน 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน 20,000 
กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน 15,000 

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อ

ท่านต่อไตรมาส 

ประธานกรรมการ 30,000 



  บริษัท ทวีี ธันเดอร ์จ ำกัด (มหำชน)  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446 
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปัญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

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

หนา้  7 
 

กรรมการ 30,000 

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 และปี 2562 

ต ำแหน่ง/องคป์ระกอบ
ค่ำตอบแทน 

เบีย้ประชุม (ต่อคร้ัง/บำท) ค่ำตอบแทนรำยไตรมำส 
ปี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2562 

ปี 2563 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2562 

ประธานกรรมการ 20,000 20,000 30,000 30,000 

กรรมการ 15,000 15,000 30,000 30,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 - - 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - - 

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 20,000 20,000 - - 

กรรมการบรหิารความเส่ียง 15,000 15,000 - - 

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

20,000 20,000 - - 

กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

15,000 15,000 - - 

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้นี ้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ไม่ไดร้บัผลประโยชนอ์ื่นใดนอกจากเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่ก าหนดขา้งตน้ 

การลงมติ  วาระนี ้ต้องไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วำระที ่7. พิจำรณำอนุมตัิกำรแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2563 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ

ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 43 ก าหนดว่า ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงิน
ค่าสอบบญัชีของบรษิัททกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได  ้

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ก าหนดให้บริษัทจัดใหม้ีการหมุนเวียน
ผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหนา้ที่มาแลว้ 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยการหมนุเวียน 
ไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบรษิัทผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บรษิัทสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบ
บญัชีนัน้แทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายที่พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่จาก
การหมนุเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบัติของผูส้อบบญัชีของบริษัท  โดยพิจารณาจากความ
เป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชี  มีความเห็นและเสนอให้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี จากบริษัท 
สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท เนื่องจากมีคณุสมบตัิครบถว้นเหมาะสม มี
มาตรฐานการท างานท่ีด ีมีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจ มีความ
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เป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับรษิัท บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว และเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 
ไม่เกิน 2,150,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  

ตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี  

ค่ำสอบบัญช ี
รอบปีบัญชี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 
รอบปีบัญชี 2562 

1. ค่าสอบบญัชี 2,150,000.00 2,460,000.00 
2. ค่าบรกิารอื่น ๆ จ่ายตามจรงิ 100,000.00 

ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อขา้งตน้ไม่ไดใ้หบ้ริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย
กบับรษิัท/บรษิัทย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 จากบรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษิัท มีรายชื่อดงันี ้

1. นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 2982 หรือ 
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5599 หรือ 
3. นายจมุพฎ ไพรรตันากร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 7645  

 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้ห ้บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ท าหนา้ที่แทน โดย
ผูส้อบบญัชี ไม่ไดใ้หบ้รกิารอื่น ๆ แก่บรษิัทและไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับรษิัท/บรษิัทย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีที่เสนอชื่อแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทในปีนี ้ เป็นการ
ปฏิบัติหนา้ที่ผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 3  ผูส้อบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สังกัดส านักงานสอบบญัชี
เดียวกัน นอกจากนี ้คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท  จ านวน 
1,450,000.00 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบรษิัทย่อยในวงเงิน 700,000.00 บาท 
รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวน 2,150,000.00 บาท 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วำระที ่8. พิจำรณำอนุมัติกำรแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  สืบเนื่องจากเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาไดม้ีการประกาศใช้

บงัคบัพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ โดยใหย้กเลิกประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
ฉบบัท่ี 74/2557 เรื่องการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ โดยมีสาระส าคญัที่ยกเลิกคือเรื่องผูเ้ขา้รว่มประชมุ ไม่นอ้ย
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กว่า 1 ใน 3 ขององคป์ระชมุตอ้งอยู่ในสถานท่ีเดยีวกนั และผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคนตอ้งอยูใ่นประเทศไทย ซึ่งขอ้บงัคบั
ของบรษิัทมีขอ้ก าหนดเรื่องผูเ้ขา้รว่มประชมุดงักล่าว ทัง้นี ้ เพื่อใหข้อ้บงัคบัของบรษิัทเป็นไปตามขอ้ก าหนดของพระ
ราชก าหนดฉบบัใหมด่งักล่าว จึงควรแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อ  
พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั ขอ้ 27 รายละเอียดปรากฏอยู่ในขอ้บงัคบัของบรษิทัที่เสนอแกไ้ข
เพิ่มเติม (สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 8)  

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของผุถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่9. พิจำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำมี) 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมตามวนัเวลา และสถานที่ดงักล่าวโดยพรอ้มเพรียงกัน 
และบริษัทฯจะเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น.เป็นตน้ไป ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่านใดที่ประสงคจ์ะ
มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนกรุณากรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัหนึ่งฉบบั
ใดตามที่ไดจ้ดัส่งมาพรอ้มนีใ้หค้รบถว้นสมบูรณ ์โดยใหท้่านเลือกใชเ้พียงฉบบัเดียวเท่านัน้ ตามประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ เรื่องก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะตอ้งยื่น 
และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมตามที่ได้
ระบไุวใ้นเอกสารแนบทา้ยนีด้ว้ย  

 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยใชสิ้ทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ เพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญ
ประจ าปีผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดใ้นช่วงระหว่างวนัที่ 6 ธันวาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2563 โดยบริษัทได้
เผยแพร่หลกัเกณฑบ์นเว็บไซตข์องบริษัท และแจง้ข่าวผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ อย่างไรก็ตาม ไม่
มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุแต่อย่างใด 

อนึ่ง บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จ ากัด (มหาชน) มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยั
ของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชุม รวมถึงผูม้ีส่วนรว่มในการจดัประชมุทกุท่านเป็นอย่างดี จึงขอใหท้่านผูถื้อหุน้ และ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านใหค้วามรว่มมือปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัิการเขา้รว่มประชุมภายใตส้ถานการณ์
การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเครง่ครดัดว้ย 

เพื่อเป็นการลดความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) และ
เพื่อความปลอดภยัในสขุภาพของท่านผูถื้อหุน้ บริษัทขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้ขอใหม้อบฉันทะใหก้ับกรรมการ
อิสระของบรษิัทเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง โดยสามารถจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้ม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงั ส านกัเลขานุการบริษัท เลขที่ 1213/309-310 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) 
ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวนัท่ี 26 มิถนุายน 2563 
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ทั้งนี ้หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระใด สามารถส่งข้อซักถามดังกล่าวล่วงหน้า มายัง
เลขานกุารบรษิัทท่ีอีเมล ์secretary@tvthunder.co.th  ตัง้แต่วนัท่ี 9 – 26 มิถนุายน 2563 โดยบรษิัทจะรวบรวมเพื่อ
น าไปสอบถามในท่ีประชมุ และบนัทึกในรายงานการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเผยแพรผ่่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทต่อไป 

 
ขอแ สดงความนบัถือ 

 

           

                  ( นาย มนตรี โสคติยานรุกัษ์ ) 

                ประธานกรรมการ 

                บรษิัท ทีวี ธันเดอร ์จ ากดั (มหาชน) 

  

mailto:secretary@tvthunder.co.th%20%20ได้
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สิ่งทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่1 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
ของ 

บริษัท ทวีี ธนัเดอร ์จ ำกัด (มหำชน) 

เวลำและสถำนที ่:  ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ณ กรีนปารค์สตดูิโอ เลขที่ 8 ซอยเคหะรม่เกล่า 78 แยก 1 

แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240   
เร่ิมประชุมเวลำ 14.00 น. 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม  ประธานฯ ไดก้ล่าว

ตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ทกุท่าน  และไดม้อบหมายให ้นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานกุาร

บรษิัทฯ เป็นผูด้  าเนินการก่อนการเริ่มประชมุ  

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ  ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย  ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และ

ที่ปรกึษาบรษิัทฯท่ีเขา้รว่มประชมุ และรว่มชีแ้จง หรือ ตอบขอ้ซกัถาม ในการประชมุ ดงันี ้ 

กรรมกำรบริษัททีเ่ข้ำร่วมประชุม จ านวน 8 ท่าน ดงันี ้

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

2. รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

3. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการอิสระ / 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ  กรรมการบรษิัท 

5. นางภทัรภร  วรรณภิญโญ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร 

6. นายภษิูต ไลท้อง กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิารความเส่ียง / รองประธานจา้หนา้ที่บรหิาร 

 7. นายพิรฐั เย็นสดุใจ  กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิารความเส่ียง / รองประธานจา้หนา้ที่บรหิาร 

 8. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการบรษิัท / ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / เลขานกุารบรษิทั 

กรรมการเขา้รว่มประชมุคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผู้บริหำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นางปิยพร  ไลท้อง  กรรมการบรหิารความเส่ียง / ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารอาวโุสสายงาน 
บรหิารการผลิต  

2. นางสาวนาร ี วิชชนุากร กรรมการบรหิารความเส่ียง / ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานบรหิาร 
การเงิน / ผูบ้รหิารการเงิน   

3. นางสาวณภทัร  วรรณภิญโญ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายงานการขายและการตลาด 
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ทีป่รึกษำบริษัทฯทีเ่ข้ำร่วมประชุม จ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

1. นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ ์ ผูส้อบบญัชี จากบรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
2. นางมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที่ปรกึษาทางกฎหมาย จากบรษิทั ที่ปรกึษากฎหมาย ซเีอ็มที จ ากดั 

หลงัจากนัน้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระ

การประชมุ หรือ ส่งค าถามเก่ียวกบับรษิัทล่วงหนา้ก่อนประชมุสามญัผูถื้อหุน้  ระหว่างวนัท่ี 26 ธันวาคม 2561 ถึง 14 

กุมภาพนัธ ์2562 ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระแต่อย่างไร  และไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบถึงวาระการประชมุ และ

ชีแ้จงวิธีการลงคะแนน การนบัคะแนนในวนันีด้งันี ้
วำระกำรประชุม 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และรายงานผูส้อบบญัชี  

ประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยเงินปันผล 

ส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2562 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดร้บัมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุแต่ละ

ท่าน จะไดร้บัแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ภายหลงัที่ท่านไดร้บัทราบรายละเอียดในแต่ละวาระ

แลว้ ผูถื้อหุน้ท่านใดที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดร้บัจากเจา้หนา้ที่ตอน

ลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหย้กมือขึน้เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่จดัเก็บ ทัง้นีส้  าหรบัวาระท่ี 5 การเลือกตัง้ 

กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็น

รายบคุคล และจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุใบทัง้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงที่ไม่

เห็นดว้ยและงดออกเสียงเพื่อนบัคะแนนก่อน แลว้จึงจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยหลงัจบการประชมุแลว้  

ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งสียงต่อหนึ่งหุน้ ผูถื้อหุน้ท่านใดที่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

ในการนบัคะแนนวาระท่ี 2 ซึ่งเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน วาระท่ี 1 3 4 5 และ 

7 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงด



  บริษัท ทวีี ธันเดอร ์จ ำกัด (มหำชน)  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446 
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปัญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

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

หนา้  13 
 

ออกเสียง ส่วนวาระที่ 6 ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ที่มาประชมุ  

โดยบริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวนัน้หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้

ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี ้ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดง

ความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ใหถื้อว่าที่ประชมุเห็นชอบ หรืออนุมตัิเป็นเอกฉนัท ์ 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทนและไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ 

บริษัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตามที่ผูถื้อหุน้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ ทัง้นีก้รณีดงัต่อไปนีจ้ะถือว่าเป็นบตัร

เสีย 

(1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง 
(2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั 
(3) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่ 

หากผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน ใหข้ีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อก ากบัทกุครัง้ บรษิัท 

จะไม่นบับตัรเสียเป็นฐานเสียงในการค านวณคะแนนเสียง ยกเวน้วาระท่ี 6 ที่จะนบับตัรเสียเป็นฐานเสียงในการค านวณ

คะแนนเสียง และเพื่อไม่ใหเ้สียเวลาระหว่างที่รอนบัคะแนนเสียง จะใหพ้ิจารณาวาระถดัไป 

การประชมุจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ 

และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามก่อนแลว้จึงจะใหม้ีการลงมติส าหรบัวาระนั้น ๆ กรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ

ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแจง้ชื่อผูถื้อหุน้ท่ีท่านรบัมอบฉนัทะมาใหท้ี่ประชมุทราบดว้ยทกุครัง้ 

หลงัจากนัน้นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถามวิธีการ
ลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม จึงไดก้ล่าวเชิญขออาสาสมคัรผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้อย่างนอ้ย 2 
ท่าน มารว่มเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการนบัคะแนนเสียงการประชมุในวนันี  ้

ทั้งนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน นายณฐกฤต วรรณภิญโญ จึงไดเ้ชิญ
นางมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที่ปรกึษาทางกฎหมายจากบรษิัท ที่ปรกึษากฎหมาย ซีเอ็มที จ ากดั ท าหนา้ที่เป็นสกัขีพยาน
ในการตรวจนบัคะแนนเสียง 

ก่อนเริ่มการประชมุ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดแ้ถลงว่า มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองทัง้สิน้ 24 ราย 
นับจ านวนหุน้ได ้484,263,200 หุน้ และผูร้บัมอบฉันทะมาประชุมจ านวน 22 ราย นับจ านวนหุน้ได ้30,467,600 หุน้ 
รวมผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมด 46 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้514,730,800 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 64.3389 ของหุน้ที่ออก
และช าระแลว้ จ านวน 800,030,075 หุน้ ซึ่งถือว่าครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับริษัทแลว้ และเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี 
โสคติยานุรกัษ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท า
หนา้ที่ประธานในที่ประชมุ กล่าวเปิดการประชมุ 
เปิดกำรประชุม 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ์   ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 

2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระท่ีก าหนด ตามที่แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบแลว้ และตามที่ปรากฏในหนงัสือ

เชิญประชมุ  โดยมอบหมายให ้นายพิรฐั เย็นสดุใจ เป็นผูด้  าเนินการประชมุในแต่ละวาระ 
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วำระที ่1    พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
นายพิรฐั เย็นสดุใจ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดส าเนาบนัทึกรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 27 
เมษายน 2561 ที่ไดจ้ดัส่งล่วงหนา้ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่าน และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ก าหนดแลว้  ทัง้นีค้ณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชมุดงักล่าวไดม้ีการบนัทึกไว้
อย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ และบริษัทไดน้ าขึน้บนเว็บไซดข์องบรษิัท เพื่อเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุทั่วไปแลว้ 
ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มี
ท่านใดซกัถาม จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ  

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการบริษัทไดแ้ถลงว่าในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 2 ราย 
จ านวน 14,506,300 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 48 ราย รวมจ านวนหุน้ 529,237,100 หุน้ 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย              529,237,100  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ           

บตัรเสีย                   0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   

วำระที ่2    พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่าผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561  ซึง่สรุปไดด้งันี ้

      ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทมีรายไดร้วม 522.96 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 21.92% 

เมื่อเทยีบกบัปี 2560 โดยรายไดท้ี่เพิ่มขึน้อย่างมากเกิดจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 

115.92 ลา้นบาท คิดเป็น 57.75% ถึงแมร้ายไดค้า่โฆษณาจะลดลงจากปี 2560 จ านวน 21.74 ลา้นบาท คิดเป็น  

10.83% จากสภาวะของตลาดโฆษณาก็ตาม บรษิัทมกี าไรสทุธิรวม 34.54 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 

17.67 ลา้นบาท คิดเป็น 104.74% 

      ในปี 2561 บรษิัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 759.64 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 42.59 ลา้นบาท 

คิดเป็น 5.94% เกิดจากการเพิม่ขึน้ของสินทรพัยห์มนุเวียนจากรายการเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ลกูหนี ้

การคา้และลกูหนีอ้ื่น โดยรวมเพิม่ขึน้จากปี 2560 เป็นจ านวน 61.90 ลา้นบาท คดิเป็น 32.07% สาเหตหุลกัมาจาก

การงดจา่ยเงินปันผลในปี 2561 และการเพิม่ขึน้ของลกูหนีก้ารคา้จากงานผลิตที่เพิม่ขึน้ซึง่สอดคลอ้งกบัการเพิ่มขึน้

ของรายได ้โดยลกูเป็นลกูหนีจ้ากงานรบัจา้งผลิตที่เป็นรายใหญ่ๆ และท าการส่งมอบงานในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของ

ปี จึงอยู่ระหวา่งรอวนัครบก าหนดรบัเงิน 
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     หนีสิ้นรวมเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 6.65 ลา้นบาท คิดเป็น 8.44% เกิดจากเจา้หนีก้ารคา้จากงาน

ผลิตที่เพิ่มขึน้ ในส่วนของผูถื้อหุน้ปี 2561 มีจ านวน 674.17 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 35.94 ลา้นบาท 

คิดเป็น 5.63%  

     ส าหรบัโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น  ขณะนีบ้รษิัทฯ

อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาและเตรียมความพรอ้มทัง้ดา้นบุคคลากรและระบบการท างานต่าง ๆ ของบริษัท 

เพื่อเขา้ร่วมโครงการใหม่ อย่างไรก็ดีบริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญั ในปี 2562 นีจ้ึงมีแผนส่งบุคลากรเขา้อบรม

ในเรื่องดงักล่าว  

     ทัง้นี ้บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ซึ่งเป็นการก าหนดแนวทางการ 

ปฏิบตัิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท พรอ้มไดจ้ดัท าหลกัปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุรติคอรปัชั่น

ใหช้ดัเจนขึน้ โดยจดัท านโยบายการรบัและใหข้องขวญั เพื่อใหบ้ริษัทด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ซื่อสตัย ์และมี

จรยิธรรม 

หลงัจากนัน้ นายพิรฐั เย็นสดุใจ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถามหรือ 

แสดงความคิดเห็น  

เมื่อไม่มีผูใ้ดซกัถาม นายพิรฐั เย็นสดุใจ จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมรบัทราบรายงานของคณะกรรมการ
และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยวาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบ ดงันัน้จึงไม่มีการลงคะแนน  

มติทีป่ระชุมที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 

วำระที ่3    พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผู้สอบบัญชี
ประจ ำปี 2561 สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ ไดแ้ถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ ขอ้ 44 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัท ตอ้งจดัท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบรษิัทฯ เสนอต่อที่

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ทัง้นีง้บการเงินงวดประจ าปี 2561 ของบรษิัท ไดผ่้าน

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้  โดยมีรายละเอียดปรากฏ

อยู่ในหนา้ที่ 109 ของรายงานประจ าปีเป็นตน้ไป 

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ซกัถาม เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม จึง

เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้อบบญัชี ประจ าปี 

2561สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็ และรายงานผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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เห็นดว้ย              529,237,100  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ           

บตัรเสีย                   0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   

วำระที ่4   พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย และกำร
จ่ำยเงนิปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด วันที ่31 ธนัวำคม 2561 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ กล่าวว่า จากงบการเงินส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรบัปีตามงบการเงินรวม 34.54 ลา้นบาท  ก าไรสทุธิ
ส าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 21.67 ลา้นบาท และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในแต่ละปี ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิเหลือหลงัจากส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่กฎหมายก าหนด  โดย
พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้กับกระแสเงินสด แผนการ
ลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอื่นๆ ในอนาคต และ
การจ่ายเงินปันผลนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั นัน้ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2562 พิจารณาอนุมัติการจดัสรร

ก าไรสทุธิ ประจ าปี 2561 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1,083,687.01 บาท  ซึ่งคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5 

ของก าไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลใหปี้ 2561 บรษิัทมีก าไรสะสมจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

จ านวน 10.75 ลา้นบาท และอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 64,002,406.00 บาท ส าหรบัหุน้สามญัของบริษัท

จ านวน 800,030,075 หุน้ ดงันี ้

1. เงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.0244 บาทเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิประจ าปี 2561 เป็นจ านวน 
เงิน 19,560,550.44 บาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 95.00 ของก าไรสทุธิจากผลด าเนินงานปี 2561 ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภท
บคุคลธรรมดาจะถกูหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 10 

2. เงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.0556 บาทเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมา 
ก่อนปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 44,441,855.56 บาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 74.00 ของก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซึ่งผู้
ถือหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จ่ายรอ้ยละ 10 ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอ
เครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประมวลรษัฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผล 
จ านวน 0.08 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรสทุธิและก าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลอตัรา
รอ้ยละ 20 ผูไ้ดร้บัเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีเงินไดใ้นอตัรา 20/80 ของเงินปันผล 

บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 (Record 

Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562  



  บริษัท ทวีี ธันเดอร ์จ ำกัด (มหำชน)  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446 
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปัญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

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

หนา้  17 
 

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถามเมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม จึงได้
เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,083,687.01 
บาท  และการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,083,687.01 บาท  และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอตัรา 0.08 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 64,002,406.00 บาท ส าหรบัหุน้
สามญัของบรษิัทจ านวน 800,030,075 หุน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย              529,237,100  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ           

บตัรเสีย                   0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   

วำระที ่5    พิจำรณำอนุมัติกำรเลอืกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  ประธานที่ประชุม ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาวาระการ
ประชมุนีว้่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่ดีของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระที่
จะเสนอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงออกจากหอ้งประชุม  เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้ไดส้อบถามขอ้มลูไดโ้ดยสะดวก  ซึ่งในปีนีมีกรรมการที่ครบวาระออกจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ รศ.ดร.มนตรี โสคติ
ยานุรักษ์ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และนางภัทรภร วรรณภิญโญ จึงมอบให้นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เป็ น
ประธานในที่ประชมุในวาระนี ้

หลงัจากนัน้กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 ท่านไดอ้อกจากหอ้งประชมุ 
ต่อจากนัน้นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์ประธานฯ ไดข้อใหน้ายพิรฐั เย็นสดุใจ ด าเนินการประชมุต่อ 
นายพิรฐั เย็นสุดใจ ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535 และตาม

ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 20 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น
จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน
ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  โดยกรรมการที่ออกจากต าแหน่งนัน้อาจถกูเลือกเขา้
มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ ซึ่งในปี 2562 นีม้ีกรรมการท่ีครบก าหนดวาระด ารงต าแหน่ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายมนตรี โสคตยิานรุกัษ์ ต าแหน่ง  ประธานกรรมการบรษิัทกรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ  ต าแหน่ง  กรรมการบรษิัท 
3. นางภทัรภร วรรณภิญโญ ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการเป็นรายบุคคล

แลว้ เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน  ซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผูท้ี่มีความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ ์และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรษิัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชนก์บับริษัท 

และกรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตอ้งหา้มแต่ประการใด และไม่ไดป้ระกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุน้ใน

กิจการใดที่มีส่วนแข่งขนักบัการด าเนินงานของบรษิัท   

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิัท (ไม่รวมกรรมการท่ี

มีส่วนไดเ้สีย)  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ

หนงัสือเชิญประชมุที่บรษิัทไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ก่อนการประชมุ 

ทั้งนี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขา้รบัการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหนา้ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท ระหว่างวนัที่ 26 

ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 14 กุมภาพนัธ ์2562 และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้

เป็นกรรมการบรษิัท 

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ซกัถาม  หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ

เป็นรายบคุคล 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยที่

ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการดว้ยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

1.1 นายมนตรี โสคตยิานรุกัษ์   

อนมุตั ิ 529,237,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9999811%  
ไม่อนมุตั ิ 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000189%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

1.2 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ  

อนมุตั ิ 529,237,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  
1.3    นางภทัรภร  วรรณภิญโญ  

อนมุตั ิ 529,237,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
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บตัรเสีย 0 เสียง  
หลงัจากนัน้ประธานไดข้อใหเ้จา้หนา้ที่เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้หอ้งประชมุ  

ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกบักรรมการทัง้ 3 ท่าน ท่ีไดร้บัความไวว้างใจจากผูถื้อหุน้แต่งตัง้ 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
วำระที ่6    พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประจ ำปี 2562 

นายพิรฐั เย็นสุดใจ  ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2562 โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบของกรรมการ ผลการด าเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกลเ้คียงกัน รวมทั้งผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของ

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) แลว้ พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการท่ีบรษิัทก าหนดนัน้อยู่ในอตัรา

ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด    

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ อนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประจ าปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท  ซึ่งเท่ากบัวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีเท่ากบัปี 2561  โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้

1. ค่าเบีย้ประชมุ 

คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 

ประธานกรรมการบรษิัท 20,000 

กรรมการบรษิัท 15,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 15,000 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 20,000 

กรรมการบรหิารความเส่ียง 15,000 

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาคา่ตอบแทน 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 
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ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณา

ค่าตอบแทน 

20,000 

กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน 15,000 

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อท่านต่อไตรมาส 
ประธานกรรมการ 30,000 
กรรมการ 30,000 
การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในครัง้นี ้คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิัท 

ไม่ไดร้บัผลประโยชนอ์ื่นใดนอกจากเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่ก าหนดขา้งตน้ โดย

ใหอ้ตัราดงักลา่วมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถาม  

นายศิรทรงวิทย ์จิรธนาโศพิน ผูร้บ้มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่าบรษิัทมีการ

จดัประชมุกรรมการจ านวนก่ีครัง้ต่อปี 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ์ แถลงว่าบริษัทมีการประชมุคณะกรรมการบริษัทประมาณ 6 ครัง้ต่อปี ตาม

แนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยประชุมอย่างนอ้ยปี

ละ 2-3 ครัง้ต่อปี  

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่

เสนอ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 

2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นดว้ย              529,237,100  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ           

บตัรเสีย                   0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   

วำระที ่7    พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2562 

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ  ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบรษิัท ซึ่งไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของผูส้อบบญัชีของ 

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  เหมาะสม มี
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ประสบการณ ์มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว จึงเห็นควรเสนอแต่งตัง้  1. นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ ์ผูส้อบบญัชีรบั

อนญุาต เลขท่ี 2982 หรือ 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5599 หรือ 3. นาย 

จมุพฎ ไพรรตันากร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 7645 หรือ 4. นางสาวสภุาภรณ ์มั่งจิตร ผูส้อบบบญัชีรบัอนญุาต 

เลขที่ 8125 จากบรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ  เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2562 โดย 

มีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจ านวน 2,480,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ แบ่งเป็นค่าสอบบญัชีและค่าสอบ

ทานรายไตรมาสของบริษัทจ านวน 1,450,000.00 บาท ค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย

จ านวน 1,030,000.00 บาท 

และนายพิรฐั เย็นสดุใจ ไดเ้สนอตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดงันี ้

ค่ำสอบบัญช ี
รอบปีบัญชี 2562 

(ปีทีเ่สนอ) 
รอบปีบัญชี 2561 

1. ค่าสอบบญัชี 2,480,000.00 2,280,000.00 

2. ค่าบรกิารอื่น ๆ จ่ายตามจรงิ 82,200.00 

หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซกัถาม เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม  

จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท สอบ

บญัชี ดี ไอ  เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคน

ใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 รวมเป็นเงิน

จ านวน 2,480,000.00 บาทไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 

เห็นดว้ย              529,237,100  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.00 

งดออกเสียง                  0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ           

บตัรเสีย                   0  เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ   

วำระที ่8    พิจำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำมี) 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ์ ประธานท่ีประชมุ แถลงต่อที่ประชมุว่า วาระการประชมุต่าง ๆไดร้บัการ

พิจารณาจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เสรจ็สิน้แลว้ มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ เมื่อไม่

มีผูถื้อหุน้ท่านใดขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่น จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ดงันี ้
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1. นางเพ็ญศรี เศรษฐวงศ ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึงผลการด าเนินการของบริษัทส าหรบัรอบ 4 เดือน 

ของปี 2562 เทียบกบัผลประกอบการปีที่ผ่านมา 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ ไดแ้ถลงว่า ขอชีแ้จงเป็นภาพรวมของทัง้ปี 2562 ซึ่งบรษิัทไดเ้คยเปิดเผยใน Opp 

Day แลว้ โดยบริษัทคาดว่าเป้ารายไดร้วมจะเติบโตประมาณ 10-15% ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายไดป้ระมาณ 523  

ลา้นบาท ดงันัน้ ถา้บรษิัทเติบโตประมาณ 15%  เป้ารายไดซ้ี่งเป็นภาพรวมก็จะอยู่ประมาณ 600 ลา้นบาท 

2. นายศิรทรงวิทย ์จิรธนาโศพิน ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ไดส้อบถามเรื่อง

โครงการแนวรว่มการปฏิบตัิการของภาคเอกชนเรื่องการตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัชั่น ว่าตามที่บรษิัทไดแ้จง้ในเอกสาร

ว่าอยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณารบัรองในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 นัน้ บรษิัทไดร้บัการรบัรองแลว้หรือยงั  

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่า บรษิัทยงัไม่ไดร้บัการรบัรอง อยู่ระหว่างรอส่งเอกสารเพิ่มเติม 

3. นายวิชิต ลออเสถียรกลุ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า เป้ารายได ้600 ลา้นบาทเติบโตจากส่วนใด 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่า บริษัทแบ่งเป้ารายไดเ้ป็นทัง้หมด 3 ส่วนหลกั ๆ คือสดัส่วนของรายได้

โฆษณา ซึ่งปี 2561 บริษัทมีรายไดค้่าโฆษณาประมาณ 180 กว่าลา้นบาท ในปี 2562 คาดว่ารายไดค้่าโฆษณาจะ

อยู่ที่ประมาณ 200 – 210 ลา้นบาท อีกส่วนหน่ึงคือการรบัจา้งผลิตและ Event คาดว่าจะเติบโตประมาณ 20% หรือ

คาดว่าประมาณ 230 – 250 ลา้นบาท ส่วนรายไดท้างช่องออนไลนค์าดว่าจะเติบโตประมาณ 25 – 30  ลา้นบาท 

โดยคาดว่าจะเติบโตจากการรบัจา้งผลิตเป็นหลกั ซึ่งบริษัทเห็นว่าการที่ภาครฐัใช ้ม .44 เขา้มาช่วยเหลือช่องทีวีดิ

จิตลัต่าง ๆ นัน้จะมีผลดีกบัทางบริษัท ดงันัน้ในปี 2562 นี ้บริษัทคาดว่าจะท าก าไรขัน้ตน้ใหไ้ดป้ระมาณ 30% ซึ่งปี 

2561 มีก าไรขัน้ตน้ประมาณ 28-29% ส่วนก าไรสทุธิถา้บรษิัทตัง้ก าไรขัน้ตน้ท่ีดีประกอบกบัการบริหารตน้ทนุต่าง ๆ 

คาดว่าในปี 2562 จะท าใหก้ าไรสทุธิของบรษิัทกลบัมาอยู่ที่ 9 – 10% 

ส่วนรายการที่บริษัทผลิตในปัจจุบันหลัก ๆ จะมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายช่อง หลากหลาย

สถานี อาทิ ช่อง 3 , ช่อง ONE , ช่อง True4U , ช่อง PPTV , ช่องไทยรฐัทีวี และ OTT ต่าง ๆ อาทิ AIS PLAY , LINE 

TV ฉะนัน้จะเห็นไดว้่าบริษัทพยายามที่จะไม่หยุดนิ่งแค่การผลิตรายการโทรทศันใ์หก้ับส่ือทีวีปัจจุบนั ส่ือทีวีดิจิตลั

ต่าง ๆ หรือ OTT บรษิัทก็ยงัไดเ้ขา้ไปรว่มงานกบั Plantform เหล่านีม้าเป็นระยะเวลาหลายปีแลว้  

ส่วนช่องทางหารายไดอ้ื่น ๆ ซึ่งผูถื้อหุน้อาจจะเห็นว่ารายไดโ้ฆษณาของทีวีลดลงเรื่อย ๆ บรษิัทจะท า

อย่างไรนัน้ ทางบริษัทก็ไดพ้ยายามหารายไดอ้ื่น ๆ มาชดเชยรายไดอ้ื่น ๆ ที่หายไป  เช่นการท ารายการโทรทศันเ์อง

บน Facebook , Youtube หรือการท ารายการเพิ่มเติมใน OTT ต่าง ๆ 

นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถื้อหุน้ ไดถ้ามต่อว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทมีสดัส่วนรายไดร้ะหว่างรบัจา้งผลิต

กบัท าเองประมาณเท่าไร 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่า สดัส่วนรายไดอ้ยู่ประมาณ 65% และ 35% โดย 65% เป็นรบัจา้งผลิต

เป็นหลกั และอีก 35-40% จะอยู่ที่รายไดโ้ฆษณา 

นายวิชิต ลออเสถียรกลุ ผูถื้อหุน้ ไดถ้ามต่อว่าถา้เทียบกบัปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่บรษิัทเขา้ตลาด  

รายไดอ้ยู่ที่ 524 ลา้นบาท ปีที่ผ่านมา 522 ลา้นบาท แต่ก าไรปี 2558 อยู่ที่ 50 ลา้นบาท ปีที่ผ่านมา 31 ลา้นบาท ซึ่ง

เขา้ใจว่าตน้ทนุขายเพิ่มขึน้ ปรากฏว่าตน้ทนุขายเท่าเดิม แต่ค่าใชจ้่ายเพิ่มมา 20 ลา้นบาท ความแตกต่างอยู่ที่อะไร 
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นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้มาจากการรบัรูค้่าใชจ้่ายของ Studio เป็นหลัก ซึ่ง

พิจารณาแลว้ไม่ไดเ้พิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั 

นายวิชิต ลออเสถียรกลุ ผูถื้อหุน้ ไดถ้ามต่อว่าที่ผ่านมามีความกดดนัเรื่องราคาค่าโฆษณาหรือไม่ 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่า ความกดดนัเรื่องราคามีแน่นอน และคาดว่าเป็นทัง้อตุสาหกรรม 

ตั้งแต่ปี 56 , 57 ที่มีFree TV 4-5 ปีที่ผ่านมาตลาดโฆษณาเฉพาะทีวีทรงตัวหรือว่าลดลง ในขณะที่ Supply  มี

จ านวนเพิ่มขึน้ประมาณจาก 6 ช่องเป็น 22 ช่อง เพราะฉะนัน้มีช่องมากขึน้แต่ว่าเงินเท่าเดิม ก็กระจายไปตามที่ต่าง 

ๆ แต่ละช่องก็พยายามขายใหไ้ดม้ากที่สดุ ท าใหต้อ้งพยายามปรบัลดราคาลงมา เพราะฉะนัน้เรื่องของราคาโฆษณา

ต่อนาทียงัเป็นอะไรที่น่าจะลดลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ราคาขายค่าโฆษณาทีวีก็ผนัแปรไปตามเรทติง้ ถา้เรทติง้โดยรวม

ต ่า ราคาโฆษณาก็จะตอ้งลดลงตามดว้ย แต่ในปีหนา้ถึง 2 ปี การที่มี ม.44 เขา้มาช่วย ก็อาจจะมีบรษิัทวิจยัเรทติง้

เพิ่มใหม่อีก 1 ราย จะท าใหร้ายการผลรวมวิจยัเรทติง้มีความแน่นอนขึน้ เนื่องจากปัจจุบนัเรทติง้ถูกวดัแค่เพียงทีวี

อย่างเดียว ยงัไม่มีการรวบรวมมลัติสกรีน โดยคาดว่าจะมีการท า Media Research  ที่จะเป็นการวดัเรทติง้โดยรวม

ส่ือทีวีกบัส่ือดิจิทลัใหเ้ขา้กนั เพื่อใหเ้ป็นเรทติง้โดยรวม ดงันัน้จะท าใหเ้รทติง้มันรีเฟล็กซก์บัสภาวะความเป็นจรงิมาก

ขึน้ท่ีคนเริ่มดทูีวีนอ้ยลงแลว้หนัมาดทูางส่ืออื่นมากขึน้ 

นายวิชิต ลออเสถียรกลุ ผูถื้อหุน้ถามว่า หมายถึงว่าวดัไดค้รอบคลมุขึน้ ไปคยุกบั Sponsor ไดง้่ายขึน้

ใช่หรือไม่ 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่า ยกตวัอย่างเวลาไปคยุกบั Sponsor จะดไูดแ้ค่เรทติง้ทีวี แต่ต่อไปจะดไูด้

ทัง้เรทตัง้ทีวีบวกกบัออนไลนร์วมกนั ท าใหภ้าพรวมดีขึน้ราคาก็จะกลบัมาไดด้ีขึน้ 

นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถื้อหุน้ ถามต่อว่ามีแผนที่จะไปนอกเหนือจากทีวีหรือว่ามลัติสกรีนหรือไม่ 

ยกตวัอย่างเช่นปีนีม้ี Netflix เขา้มา 10 เรื่อง บรษิัทมีแผนที่จะบกุไปทางนัน้หรือไม่ 

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า บริษัทมีความพยายามที่จะท างานร่วมกับทุก ๆ ราย ไม่ได้

เฉพาะเจาะจงกับรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากทุกรายที่เขา้มาจะเป็น Global ก็ดี ก็ตอ้งการเนือ้หา Content ซึ่งในเมื่อ

บรษิัทเป็น Content Provider บรษิัทก็ตอ้งเดินหนา้ไปหาแน่นอน 

นายวิชิต ลออเสถียรกลุ ผูถื้อหุน้ ถามต่อว่า สดัส่วนรายไดข้องการรบัจา้งผลิต แนวโนม้เพิ่มขึน้เรื่อยๆ 

ใช่หรือไม่ สทุธิแลว้บรษิัทไดก้ าไรดีกว่าที่ท  ารายการขายโฆษณาเองใช่หรือไม่ 

นายพิรฐั เย็นสดุใจ แถลงว่า สดัส่วนรายไดใ้กลเ้คียงกนั โดยรวมรบัจา้งผลิตก าไรขัน้ตน้อยู่ประมาณ 

29% ซึ่งบรษิัทตอ้งการใหเ้ป็นประมาณ 30%  แต่ในแง่ของ Margin ระหว่างโฆษณาโทรทศันท์ี่ท  าเองกบัรบัจา้งผลิต 

Margin ค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั 
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หลงัจากนัน้ประธานไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามอีกหรือไม่ 

      เมื่อไม่มีท่านใดซกัถาม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ์ ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีได้

สละเวลามารว่มประชมุวนันี ้ และกล่าวปิดประชมุ 
ปิดประชุม  เวลำ 15.10 น. 

 

ลงชื่อ                                                ประธานท่ีประชมุ 

                (รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ)์ 

 

ลงชื่อ                                                เลขานกุารบรษิัท / บนัทึกการประชมุ 

                  (นายณฐกฤต วรรณภิญโญ) 
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สิ่งทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่3 

 
ประวัติและข้อมูลทีเ่กี่ยวขอ้งของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบ
ก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 
 1. รศ.ดร.กัลยำนี ภำคอตั  
 อำยุ 61 ปี  
 สัญชำติ ไทย  
ต ำแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- กรรมการบรษิัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 

วันทีเ่ข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
 3 ธันวาคม 2557 (ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 7 ปี) 
ทีอ่ยู่  
 เลขที่ 318 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900           
คุณวุฒิกำรศึกษำ  
 - ปรญิญาเอก Ph.D (Finance) RMIT  University, Melbourne, Australia 

- ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑิต(บรหิารธุรกจิ-การเงนิสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิาร
ศาสตร ์(NIDA) 

- ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
กำรอบรมหลกัสตูกรรมกำร  
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)   รุน่ 99/2012   จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิัทไทย 
ควำมเชี่ยวชำญ 
 ดา้นการบญัช ี
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จ ำนวน 3 แห่ง) 
 ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ต ำแหน่งในกิจกำรอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน (จ ำนวน 3 แห่ง) 
 ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ประสบกำรณท์ ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งทีส่ ำคญั 
 - 2553 - ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการบรหิาร หลกัสตูรบรหิารธรุกิจดษุฎีบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
- 2556 – 2558  รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   

กำรถือหุน้ในบริษทั  
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 ไม่มี  
กำรมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษทัใหญ่ และบริษทัในเครือ  
 ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นทีอ่ำจท ำให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชนต์่อ
บริษัท 
 ไม่มีการด ารงต าแหน่ง  
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ 
 1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

2. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
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สิ่งทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่3 

 
2. นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน ์  
 อำยุ 71 ปี  
 สัญชำติ ไทย  
ต ำแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- กรรมการบรษิัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

วันทีเ่ข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
 3 ธันวาคม 2557 (ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 7 ปี) 
ทีอ่ยู่  
 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
คุณวุฒิกำรศึกษำ  
 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ  (Operations Research) Iona University U.S.A 

- ปรญิญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า University of Maryland (COLLEGE PARK,MARYLAND) 
U.S.A 

กำรอบรมหลกัสตูกรรมกำร  
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)   รุน่ 37/2003 

จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จ ำนวน 4 แห่ง) 
 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั จ ากดั (มหาชน) 

- ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน)       
- ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
- ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั จสัมินอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 

ต ำแหน่งในกิจกำรอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน (จ ำนวน 3 แห่ง) 
 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท กลุ่ม เซน็ทรลั จ ากดั 

- ปัจจบุนั ประธานคณะบรหิาร บรษิัท เดอะวินเทจคลบั จ ากดั 
- ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั เอิรธ์แคร ์จ ากดั 

ประสบกำรณท์ ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งทีส่ ำคญั 
 - 2552-2556 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท กลุ่มเซ็นทรลั จ ากดั 
กำรถือหุน้ในบริษทั  
 ไม่มี  
กำรมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษทัใหญ่ และบริษทัในเครือ  
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 ไม่มี 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นทีอ่ำจท ำให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชนต์่อ
บริษัท 
 ไม่มีการด ารงต าแหน่ง  
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ 
 1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

2. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
4. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
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สิ่งทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่4 

 

นิยำมกรรมกำรอิสระ 

บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จ ากัด (มหาชน) ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อก าหนดขั้นต ่าของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื่องการถือหุน้ในบรษิัท 
การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลของบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

2.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับ
บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัท 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกั
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิัท  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพใด  ๆ  ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นีใ้นกรณีที่ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการของ
บรษิัท 
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7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมนียักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่
รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9.  ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 

 
บรษิัทไดก้ าหนดนยิามกรรมการอิสระของบรษิัท ซึ่งเท่ากบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใน

เรื่องการถือหุน้ในบรษิัท การไมเ่ป็นลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ

บรษิัท รวมถงึไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิ 
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สิ่งทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่5 

 
ข้อมูลของผู้สอบบัญชทีีไ่ด้รับกำรเสนอชื่อประจ ำปี 2563 
จำกบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด 

1. นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 2982 
ประวตัิการศกึษา - ปรญิญาโท สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตรี สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ประสบการณท์ างาน - กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

- กรรมการบรหิาร บรษิัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั 
- กรรมการ บรษิัท 75 ซี พี อี จ ากดั 

2. นำงสำวสมจินตนำ พลหรัิญรัตน ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5599 
ประวตัิการศกึษา - ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- บรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ประสบการณท์ างาน - หุน้ส่วน บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
- ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บรษิัท แปลน พบัลิชชิ่ง จ ากดั 

3. นำยจุมพฏ ไพรรัตนำกร 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7645 
ประวตัิการศกึษา - บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณท์ างาน - หุน้ส่วน ฝ่ายสอบบญัชี บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

- ผูบ้รรยายดา้นบญัชีและสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี 
** ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีทัง้ 3 รายที่ไดร้บัการเสนอชื่อขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธห์รือมีส่วนไดส่้วนเสียกบับรษิัท บรษิัทย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว** 
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ประวัติผู้สอบบัญช ี   

ชื่อ – นำมสกุล   : นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ ์

ต ำแหน่งปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

ประวัติกำรศึกษำ : ปรญิญาโท สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 : ปรญิญาตรี สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ประวัติกำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร 
ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ท่ี 10/2017 
 : หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 7/2017 
 : หลกัสตูร R-DF-Director Forum (R-DF) รุน่ท่ี 1/2010  
 : หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 36/2011) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 92/2007) 
ประวัติกำรอบรมอืน่ ๆ : หลกัสตูรอบรมประกาศนยีบตัรกฎหมายภาษีอากร รุน่ท่ี 1  

สถาบนัขา้ราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม 
 : หลกัสตูรวฒุิบตัรผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาต (CPIAT) รุน่ท่ี 1  

สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 : หลกัสตูร Balanced Scorecard คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 : 

: 
การสมัมนาทางวชิาการเรื่อง "ฟอกเงิน เรื่องใกลต้วัที่ควรรู"้ 
หลกัสตูร ผูน้  ายคุใหม่ โปรง่ใส ตา้นภยัทจุรติ รุน่ท่ี 1/2561 

กำรด ำรงต ำแหน่งในปัจจบุัน 
บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย                    
จ านวน 3 แห่ง 
 

 กรรการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
บรษิัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจเินียริง่ แอนด ์แมเนจเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     
บรษิัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 

  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บรษิัท น า้ตาลครบรุี จ ากดั (มหาชน) 
 

องคก์ร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน)       
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   จ านวน 10 แหง่ : กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
 : กรรมการบรหิาร บรษิัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั 
 : กรรมการ บรษิัท 75  ซี พี อี จ ากดั 
 : กรรมการวิชาชีพบญัชี สภาวิชาชพีบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์
 : กรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์
 : กรรมการวิชาการสมาคมศษิยเ์กา่คณะพาณิชยศาสตรก์ารบญัชี  

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 : กรรมการ มลูนิธิเพื่อสนบัสนนุการพฒันาวชิาการทางนิตศิาสตร ์ 

คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 : กรรมการและเหรญัญิก มลูนิธิ ยงสมใจ สนัติวฒันา 
 : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 
  กรรมการบรษิัท ยงสมใจ จ ากดั 
ประวัติกำรท ำงำน 5 ปีย้อนหลัง 
2531 – ปัจจบุนั : บรษิัท ยงสมใจ จ ากดั 
2533 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั 
2545 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิัท 75 ซี พี อี จ ากดั 
2547 – ปัจจบุนั : กรรมการวิชาการ สมาคมศิษยเ์กา่คณะพาณิชยศาสตรก์ารบญัชี จฬุาฯ 
2553 – ปัจจบุนั : กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
2553 – ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บรษิัท น า้ตาลครบรุี จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั : กรรมการ มลูนิธิเพื่อสนบัสนนุการพฒันาวชิาการทางนิตศิาสตร ์คณะนิติศาสตร ์จฬุาฯ 
2555 – ปัจจบุนั : กรรมการและเหรญัญิก มลูนิธิ ยงสมใจ สนัติวฒันา 
2557 - 2560 : กรรมการก าหนดมาตรฐานการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
2560 – ปัจจบุนั : กรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์
2559 – 2561 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

บรษิัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจเินียริง่ แอนด ์แมเนจเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั : กรรมการ สภาวชิาชีพบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
2560 – ปัจจบุนั 
2561 – ปัจจบุนั 
 

 

 

: กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
บรษิัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน)  
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ประวัติผู้สอบบัญช ี

ชื่อ – นำมสกุล (Thai) นำงสำวสมจินตนำ  พลหรัิญรัตน ์        

Name (English) (Miss Somjintana  Pholhirunrat)  

บัตรประจ ำตัวประชำชน  3100800294738 

ทีอ่ยู่ (Address)      316/32  ซอยสขุมุวิท 22  ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองเตย       
เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 

  โทรศพัท ์ 02-2595300 (อตัโนมตัิ  8 สาย) 
  โทรสาร  02-2601553, 02-2598959 และ 02-2598956 
  Email Address :  Somjintana@diaaudit.com 
กำรศึกษำ (Education)        
ปรญิญาตร ี :- บญัชีบณัฑิต  จากมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
    บรหิารธุรกิจบณัฑิต จากมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ปรญิญาโท :- บญัชีมหาบณัฑิต   จากมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
อื่น ๆ :- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 5599 
    ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน (Work Experience) 

ปี บริษัท ต ำแหน่ง 

2554-ปัจจบุนั บจ. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล  หุน้ส่วน 
2539-2554 ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 
2532-2539 บรษิัท แปลน พบัลิชชิ่ง จ ากดั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

ผู้สอบบัญชีบริษทัมหำชนในตลำดหลักทรัพยแ์ละบริษัททั่วไป 

บรษิัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

  

บรษิัท ตะวนัออกพาณิชยลี์สซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

  

ผู้ช ำระบัญชี (ร่วมคณะท ำงำนช ำระบัญชีทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งจำกกระทรวงกำรคลัง) 

บรษิัท นวแฟคตอริง่ จ ากดั   
  บรษิัท เครดิตฟองซิเอร ์แอล พี เอ็น จ ากดั 
  บรษิัท เงินทนุ มหาสมทุร จ ากดั 
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ประวัติผู้สอบบัญช ี
 
1. ชื่อ-สกุล นาย จมุพฏ ไพรรตันากร 
2. ต ำแหน่งทำงวชิำกำร  
   ที่ปรกึษา ดา้นวชิาการบญัชี และสอบบญัชี  บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ากดั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  ทะเบียนเลขที่ 7645  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  
3. ต ำแหน่งทำงบริหำร หุน้ส่วน ฝ่ายสอบบญัชี บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  
4. วุฒิกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ ชื่อวุฒิ วิชำเอก สถำบัน ปีทีส่ ำเร็จ 
ปรญิญาโทหรือเทียบเทา่ บญัชี

มหาบณัฑิต    
บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2547 

ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า บญัชีบณัฑิต    บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2544 
ปรญิญาเอกหรือเทียบเทา่     
อื่น ๆ      

 
5. สถำนทีต่ดิต่อ 
 ที่ท างาน    316/32  ซอยสขุมุวิท 22  ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110
 โทร. 085-5544776 ,  02-332-5126 ต่อ 116 
 ที่พกั   406/135 ถ.อ่อนนชุ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพ 10250   
6. ผลงำนทำงวิชำกำร (งำนแต่ง เรียบเรียง แปล วิจัย บทควำม) 
 ผลงำนทีท่ ำให้กับสภำวิชำชีพ 
 -     ร่วมสอบทานการแปลมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(TFRS for SMEs) 
 -     รว่มแปลตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจงูใจ 
 -     ร่วมแปลตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนือ้หาสัญญาเช่าที่ท  าขึน้ตามรูปแบบ
กฎหมาย 
 -     รว่มแปลตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทนุเว็บไซต ์
 ผลงำนทีท่ ำให้กับสถำนศึกษำ 
- รว่มแตง่ต าราและบรรยาย เรื่อง การสอบบญัชีและการตรวจสอบภายในขัน้สงู  รหสัวิชา 32444 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
7. ประสบกำรณด์้ำนวิชำกำรหรือวชิำชีพ 
ด้ำนวิชำกำร 
 -  เป็นวิทยากรบรรยาย วชิาการดา้นการบญัชีและการสอบบญัชี ประจ า บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
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 -  เป็นวิทยากรบรรยาย ดา้นการบญัชีและการสอบบญัชี ใหแ้ก่สภาวิชาชีพบญัชี –หวัขอ้ที่เคยบรรยาย 
ไดแ้ก่ 
  - การจดัท างบกระแสเงินสด 
  - มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) 
  - การควบคมุคณุภาพการสอบบญัชี (TSQC1) 
  เป็นตน้ 
 -  เป็นวิทยากรบรรยาย วชิาการดา้นการบญัชใีหก้บับรษิัทเอกชน – หวัขอ้ที่เคยจดัอบรม ไดแ้ก่ 
  - การวิเคราะหง์บการเงินส าหรบักิจการท่ีปฏิบตัิตาม TFRS for NPAEs 
  - มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้  
  - การจดท างบการเงินรวม  
  -  เป็นวิทยากรบรรยาย วชิาการดา้นการสอบบญัชีใหก้บับคุคลที่สนใจ – หวัขอ้ที่เคยจดัอบรม ไดแ้ก่ 
  - มาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัปรบัปรุงใหม่ ปี 2555 (ทกุฉบบั) 
  - การเขียนหนา้รายงานการสอบบญัชี 
ด้ำนวิชำชพี 

2543 พนกังานฝึกงาน   ที่ บรษิัทไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ จ ากดั 
2544 – 2548 ผูช้่วยผูส้อบบญัชีอาวโุส  ที่ บรษิัท ส านกังาน เอินสท์ แอนด ์ยงั จ ากดั 
2548 – 2553 ผูจ้ดัการดา้นสอบบญัชี  ที่ บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
2553 – 2554 ผูจ้ดัการฝ่ายงบประมาณ  ที่ บรษิัท ไทยน า้ทิพย ์จ ากดั 
2554 ถึง ปัจจบุนั หุน้ส่วน ฝ่ายสอบบญัชี  ที่ บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
2554 ถึง 2557 อนกุรรมการดา้นเทคนิคมาตรฐานการบญัชี  สภาวชิาชีพบญัชี  

     2558 ถึง 2559             คณะท างานมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อม    
            สภาวิชาชีพบญัชี  
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สิ่งทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่6 

 
ข้อมูลกรรมกำรอิสระทีบ่ริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 
 
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ ์
 อำยุ 61 ปี  
 สัญชำติ ไทย  
ต ำแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการบรษิัท 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

วันทีเ่ข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
 3 ธันวาคม 2557 (ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 7 ปี) 
ทีอ่ยู่  
 29/37 ซอยลาดพรา้ว 23 ถนนลาดพรา้ว แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10310                                                                                                                   
คุณวุฒิกำรศึกษำ  
 - ปรญิญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร ์University of MINNESOTA,U.S.A. 

- ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์University of MINNESOTA,U.S.A. 
- ปรญิญาโท สาขาพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
- ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

กำรอบรมหลกัสตูกรรมกำร  
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)   รุน่ 69/2008   จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิัทไทย 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จ ำนวน 3 แห่ง) 
 - 2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 

- 2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท โคสท ์
            เฟอรน์ิเทค  จ ากดั (มหาชน) 

- 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษิัท สหการ  
            ประมลู  จ ากดั (มหาชน) 

ต ำแหน่งในกิจกำรอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน (จ ำนวน 3 แห่ง) 
 - 2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เอส.พี.ซี. พรีเซียส เมททอล จ ากดั 

- 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เลิรน์เทค จ ากดั 
- 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท สเปเชียลตีเ้ท็ค คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

ประสบกำรณท์ ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งทีส่ ำคญั 
 - 2556 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุิคณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
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- 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ
- 2555 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ คณะกรรมการคดีพเิศษ กระทรวงยตุิธรรม 
- 2550 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิตภาคพเิศษ สถาบนั

บณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร(์NIDA) 
กำรถือหุน้ในบริษทั  
 ไม่มี  
กำรมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษทัใหญ่ และบริษทัในเครือ  
 ไม่มี  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นทีอ่ำจท ำให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชนต์่อ
บริษัท 
 ไม่มีการด ารงต าแหน่ง  
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ 
 1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

2. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 

100) 
ส่วนได้เสียในวำระทีเ่สนอในกำรประชุม 
 ไม่มี  
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สิ่งทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่6 

 
2.              นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน ์
 อำยุ 71 ปี  
 สัญชำติ ไทย  
ต ำแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- กรรมการบรษิัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

วันทีเ่ข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
 3 ธันวาคม 2557 (ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 7 ปี) 
ทีอ่ยู่  
 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
คุณวุฒิกำรศึกษำ  
 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ  (Operations Research) IONA University U.S.A 

- ปรญิญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า University of Maryland (COLLEGE PARK, MARYLAND) U.S.A 
กำรอบรมหลกัสตูกรรมกำร  
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)   รุน่ 37/2003 

จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จ ำนวน 4 แห่ง) 
 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั จ ากดั (มหาชน) 

- ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน)       
- ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
- ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บรษิัท จสัมินอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 

ต ำแหน่งในกิจกำรอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน (จ ำนวน 3 แห่ง) 
 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท กลุ่ม เซน็ทรลั จ ากดั 

- ปัจจบุนั ประธานคณะบรหิาร บรษิัท เดอะวินเทจคลบั จ ากดั 
- ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั เอิรธ์แคร ์จ ากดั 

ประสบกำรณท์ ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งทีส่ ำคญั 
 - 2552-2556 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท กลุ่มเซ็นทรลั จ ากดั 
กำรถือหุน้ในบริษทั  
 ไม่มี  
กำรมีส่วนได้เสียในบริษทั บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ  
 ไม่มี 



  บริษัท ทวีี ธันเดอร ์จ ำกัด (มหำชน)  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446 
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปัญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

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

หนา้  40 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นทีอ่ำจท ำให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชนต์่อ
บริษัท 
 ไม่มีการด ารงต าแหน่ง  
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ 
 - เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

ส่วนได้เสียในวำระทีเ่สนอในกำรประชุมคร้ังนี ้
เป็นผูท้ี่ถกูเสนอชื่อใหท้ี่ประชมุพจิารณาแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง ในวาระท่ี 5 

 

 

 
 

  



  บริษัท ทวีี ธันเดอร ์จ ำกัด (มหำชน)  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446 
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปัญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

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

หนา้  41 
 

สิ่งทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่6 

 
3.      รศ.ดร.กัลยำนี ภำคอตั 

 อำยุ 61 ปี  
 สัญชำติ ไทย  
ต ำแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- กรรมการบรษิัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 

วันทีเ่ข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
 3 ธันวาคม 2557 (ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 7 ปี) 
ทีอ่ยู่  
 เลขที่ 318 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900           
คุณวุฒิกำรศึกษำ  
 - ปรญิญาเอก Ph.D (Finance) RMIT  University, Melbourne, Australia 

- ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑิต(บรหิารธุรกจิ-การเงนิสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
(NIDA) 

- ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
กำรอบรมหลกัสตูกรรมกำร  
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)   รุน่ 99/2012   จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิัทไทย 
ควำมเชี่ยวชำญ 
 ดา้นการบญัช ี
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จ ำนวน 3 แห่ง) 
 ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ต ำแหน่งในกิจกำรอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน (จ ำนวน 3 แห่ง) 
 ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ประสบกำรณท์ ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต ำแหน่งทีส่ ำคญั 
 - 2553 - ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการบรหิาร หลกัสตูรบรหิารธรุกิจดษุฎีบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
- 2556 – 2558  รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   

กำรถือหุน้ในบริษทั  
 ไม่มี  
กำรมีส่วนได้เสียในบริษทั บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ  
 ไม่มี  
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กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นทีอ่ำจท ำให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชนต์่อบริษทั 
 ไม่มีการด ารงต าแหน่ง  
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ 
 - เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

ส่วนได้เสียในวำระทีเ่สนอในกำรประชุมคร้ังนี ้
เป็นผูท้ี่ถกูเสนอชื่อใหท้ี่ประชมุพจิารณาแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง ในวาระท่ี 5 
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สิ่งทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่7 
 

ข้อบังคับของบริษทัเฉพำะสว่นทีเ่กี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุน้ 
บริษัท ทวีี ธนัเดอร ์จ ำกัด (มหำชน) 

หมวดที ่5 

คณะกรรมกำร 

ขอ้ 18. ใหบ้รษิัทมีคณะกรรมการของบรษิัทเพื่อด าเนินกิจการของบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้  
 (5) คน  โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร   
 และกรรมการของบรษิัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

 กรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้
ขอ้ 19. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
 (1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่ง (1) หุน้ตอ่หน่ึง (1) เสียง 
 (2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคน 
  เป็นกรรมการก็ได ้กรณีเลือกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมาก 
  นอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 (3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน 
  กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลง 
  มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ 
  ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 
ขอ้ 20. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3)  
 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย 
 จ านวนใกลท้ี่สดุกบัหนึ่งในสาม (1/3) 
 กรรมการที่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้            
 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนั  
 ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
ขอ้ 25. กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลง 
 มติอนมุตัิ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และ 
 จะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น 
 ก็ได ้นอกจากนีก้รรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 
 ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังาน หรือ 
 ลกูจา้งของบรษิัท ในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของ 
 บรษิัท 
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หมวดที ่6 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนั 
  สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 
ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมดเขา้ชื่อกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้โดยจะตอ้งระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการ
ประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้
ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผูถื้อหุน้อื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็
ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคขา้งตน้ และใหถื้อว่าเป็นการประชมุผู้
ถือหุน้ท่ีคณะกรรมการเป็นผูเ้รียกประชมุ โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้
มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี ้หากจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชมุผูถื้อหหุน้ในครัง้นัน้จะตอ้ง
รว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใช่จ่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 37.    ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม  ทัง้นีใ้หล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 
เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

              ทัง้นี ้สถานท่ีที่จะใชเ้ป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือที่อื่นใดตามที่ 
              คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
ขอ้  38. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้  
 (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึง 
 ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด  เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง  จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ 
 รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อ 
 หุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ 
 รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่  และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั 
 ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่ 
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 สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 
 หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนใด 
 คนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 
ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนได ้
 เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียง 
 เลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้  

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี 
 คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ 
 หุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชนหรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วน

ที่ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการ
กบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(ฉ) การเลิกบรษิัท 
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

ขอ้ 41. กิจการท่ีที่ประชมุสามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา  
 (2) พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
 (3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไร และการจา่ยเงินปันผล 
 (4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน 
  กรรมการ 
 (5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
 (6) กิจการอื่น ๆ 
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สิ่งทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่8 
 

ข้อบังคับของบริษทัทีเ่สนอแกไ้ขเพิ่มเติม 
 

ข้อ ขอ้บังคับเดิม ข้อบังคับใหม ่

27. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมดว้ย
ตนเองหรือโดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้ง
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ และให้
ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ในกรณีที่มีรอง
ประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หน่ึงเป็นประธานที่ประชมุ 

นอกเหนือจากขอ้ก าหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่ เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และ
กรรมการที่เขา้ร่วมประชุมจ านวนไม่นอ้ยกว่าหนึ่งใน
สามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ ในที่ประชุมแห่ง
เดียวกัน และจะต้องกระท า ผ่ านระบบควบคุม               
การประชุมที่ มีก ระบวนการรักษาความมั่ นคง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดยใหม้ีการบนัทึกเสียง หรือ
ทั้ง เ สียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคนตลอดการประชมุ รวมทัง้ขอ้มลู
จราจรทางคอมพิวเตอรท์ี่เกิดจากการบันทึกดงักล่าว 
และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบ
พื ้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง มาตรฐานการรกัษา
ความมั่ นคงปลอดภัยของการประชุม ผ่าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแกไ้ขเพิ่มเติม 

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วย
ตนเองหรือโดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้ง
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ และให้
ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ในกรณีที่มีรอง
ประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หน่ึงเป็นประธานที่ประชมุ 

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การ
ด าเนินการจะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึง (1) เสียงใน
การลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงชีข้าด 
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ข้อ ขอ้บังคับเดิม ข้อบังคับใหม ่
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึง (1) เสียงใน
การลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงชีข้าด 
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สิ่งทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่9 
 

เอกสำรและหลกัฐำนแสดงสทิธิทีผู้่เข้ำร่วมประชุมต้องน ำมำแสดงในวันประชุม 
1. ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมดว้ยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย             
ของผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง 

 1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 

ขา้งตน้ และผูม้อบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

2. ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล  
2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนา

ถูกตอ้ง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงใหเ้ห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

 2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนา

ถูกตอ้ง  โดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนาม             
ในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
3. ผูถื้อหุน้ซึ่งมิไดม้ีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ใหน้ าความในขอ้ 1. 

และขอ้ 2. มาใชบ้ังคับโดยอนุโลมกับผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซึ่งมิไดม้ีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติ
บคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทัง้นีภ้ายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนี  ้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของ
ประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้อยู่หรือโดยเจา้หนา้ที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได ้ทั้งนี ้จะตอ้งมี
รายละเอียดเก่ียวกบัชื่อนิติบคุคล  ผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนันิติบคุคลและเงื่อนไข
หรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือชื่อที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษา
ไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความ
ถกูตอ้งของค าแปล 
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สิ่งทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่10 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป ซ่ึงเป็นแบบทีง่ำ่ยไม่ซับซ้อน) 

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2550 
 

 

เขียนที่                                                                  . 

วนัท่ี               เดือน                          พ.ศ.             . 

 ขา้พเจา้                                                                                                           สญัชาติ                     . 

อยู่บา้นเลขท่ี                             ถนน                                             ต าบล/แขวง                                                .         

อ าเภอ/เขต                                                     จงัหวดั                                               รหสัไปรษณีย ์                       

. เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท                                        ทวีี ธันเดอร ์                                 จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                         เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั                                                         หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                         เสียง 

หุน้บรุมิสิทธิ                                                      หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                         เสียง 

 ขอมอบฉนัทะให ้

(1)                                                                                                              อาย ุ                          ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี                          ถนน                                              ต าบล/แขวง                                                  .                  

อ าเภอ/เขต                                                  จงัหวดั                                          รหสัไปรษณีย ์                          .     

หรือกรรมการอิสระ                 

(2)                        นายมนตรี โสคติยานรุกัษ์                                              อาย ุ            62             ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี       29/37   ซอยลาดพรา้ว 23         ถนน        ลาดพรา้ว         ต าบล/แขวง   จนัทรเกษม                 .                        

อ าเภอ/เขต             จตจุกัร                            จงัหวดั          กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย ์     10900        .            

 (3)                 นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์                                            อาย ุ          71                ปี 
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อยู่บา้นเลขท่ี        999            ถนน            พระรามที่ 1                ต าบล/แขวง           ปทมุวนั                            .       

อ าเภอ/เขต              ปทมุวนั                       จงัหวดั            กรุงเทพมหานคร          รหสัไปรษณีย ์    10330         . 

 (4)                   นางกลัยานี ภาคอตั                                               อาย ุ          61                ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี           318        ถนน              พหลโยธิน                ต าบล/แขวง          จนัทรเกษม                       .       

อ าเภอ/เขต              จตจุกัร             จงัหวดั          กรุงเทพมหานคร                รหสัไปรษณีย ์   10900               .         

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอรส์ตูดิโอ (ทาวน ์
อิน ทาวน)์ เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสรฐิ แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ
พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

 
ลายมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูม้อบฉนัทะ 

 
ลายมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลายมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลายมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
 
หมายเหต ุ
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ม้อบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตำยตัว) 
 

 เขียนที่                                                                . 

          วนัท่ี               เดือน                          พ.ศ.            . 

(1) ขา้พเจา้                                                                                      สญัชาติ                                    .

อยู่บา้นเลขท่ี                             .ถนน                                            ต าบล/แขวง                                                .

อ าเภอ/เขต                                              จงัหวดั                                        รหสัไปรษณีย ์                                .                          

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท                                    ทวีี ธันเดอร ์                                จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                               หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                          เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั                                                        หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                           เสียง 

หุน้บรุมิสิทธิ                                                     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                           เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

                           1.                                                                                                  อาย ุ                          ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี                      ถนน                                                ต าบล/แขวง                                                    .

อ าเภอ/เขต                                                จงัหวดั                                                 รหสัไปรษณีย ์                     .   

หรือกรรมการอิสระ                 

         2.                        นายมนตรี โสคติยานรุกัษ์                                อาย ุ           62              ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี           29/37  ซอยลาดพรา้ว 23          ถนน        ลาดพรา้ว         ต าบล/แขวง  จนัทรเกษม              .                         

อ าเภอ/เขต             จตจุกัร                            จงัหวดั          กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย ์     10900        .    

หรือ      

  3.                นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์                                      อาย ุ      71              ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี        999            ถนน            พระรามที่ 1                ต าบล/แขวง           ปทมุวนั                            .       

อ าเภอ/เขต              ปทมุวนั                       จงัหวดั            กรุงเทพมหานคร          รหสัไปรษณีย ์    10330         . 

 4.          นางกลัยานี ภาคอตั                                                  อาย ุ         61          ปี 
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อยู่บา้นเลขท่ี              318         ถนน          พหลโยธิน                ต าบล/แขวง              จนัทรเกษม                  .       

อ าเภอ/เขต            จตจุกัร                 จงัหวดั           กรุงเทพมหานคร                รหสัไปรษณีย ์         10900     .         

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอรส์ตูดิโอ (ทาวน ์

อิน ทาวน)์ เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสรฐิ แขวงพลบัพลา  เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

วาระท่ี  2. พิจารณารบัทราบผลการด าเนินการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

วาระที่  3. พิจารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้อบ

บญัชีประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

               เห็นดว้ย                    ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง           

วาระที่  4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562  เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงด

จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้



  บริษัท ทวีี ธันเดอร ์จ ำกัด (มหำชน)  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446 
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               เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย                             งดออกเสียง          

วาระท่ี  5. พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

                   การแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 2 คน 

                   การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5.1 รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั 

                         เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                                  งดออกเสียง    

                   การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

5.2 นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์

                         เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                                  งดออกเสียง    

วาระท่ี  6. พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2563 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง          

วาระท่ี  7. พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

              เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                             งดออกเสียง         

วาระท่ี  8. พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

              เห็นดว้ย               เสียง          ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง   



  บริษัท ทวีี ธันเดอร ์จ ำกัด (มหำชน)  
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วาระท่ี  9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

              เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง           

 (5)     การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้

ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6)      ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก

ประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่

ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
ลายมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูม้อบฉนัทะ 

 
ลายมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลายมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลายมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

หมายเหต ุ

1.ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียง      
   ลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้                                  
2.วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล                               
3.ในกรณีที่มีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติม 
   ไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ         



  บริษัท ทวีี ธันเดอร ์จ ำกัด (มหำชน)  
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะผูถื้อหุน้ของบรษิัท                       ทวีี ธันเดอร ์จ ำกดั (มหำชน)                                    . 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.ณ ธันเดอรส์ตูดิโอ 
(ทาวน ์อิน ทาวน)์ เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 
วาระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                       

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

วาระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

วาระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 

วาระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                         งดออกเสียง 
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วาระท่ี                           เรื่อง  เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ)  

              ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                              ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบทีใ่ช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุน้) 
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2550 

 

 เขียนที่                                                                . 

          วนัท่ี               เดือน                          พ.ศ.            . 

(1) ขา้พเจา้                                                                                      สญัชาติ                                    .

อยู่บา้นเลขท่ี                             .ถนน                                            ต าบล/แขวง                                                .

อ าเภอ/เขต                                              จงัหวดั                                        รหสัไปรษณีย ์                                . 

ในฐานะผูป้ระกอบการธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั                                                          .                          

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท                                    ทวีี ธันเดอร ์                                                จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                               หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                          เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั                                                        หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                           เสียง 

หุน้บรุมิสิทธิ                                                     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                           เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

                           1.                                                                                                  อาย ุ                          ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี                      ถนน                                                ต าบล/แขวง                                                    .

อ าเภอ/เขต                                                จงัหวดั                                                 รหสัไปรษณีย ์                     .   

หรือกรรมการอิสระ                 

         2.                        นายมนตรี โสคติยานรุกัษ์                                      อาย ุ       62             ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี           29/37     ซอยลาดพรา้ว 23       ถนน        ลาดพรา้ว          ต าบล/แขวง        จนัทรเกษม       .                         

อ าเภอ/เขต             จตจุกัร                            จงัหวดั          กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย ์     10900        .  
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หรือ       

  3.                นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์                                      อาย ุ      71              ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี        999            ถนน            พระรามที่ 1                ต าบล/แขวง           ปทมุวนั                            .       

อ าเภอ/เขต              ปทมุวนั                       จงัหวดั            กรุงเทพมหานคร          รหสัไปรษณีย ์    10330         . 

 4.                  นางกลัยานี ภาคอตั                             อาย ุ                 61                   ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี       318           ถนน                    พหลโยธิน          ต าบล/แขวง               จนัทรเกษม                     .       

อ าเภอ/เขต          จตจุกัร             จงัหวดั           กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย ์             10900               .         

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอรส์ตูดิโอ (ทาวน ์
อิน ทาวน)์  กรุงเทพมหานคร 10310 หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้

ดงันี ้

         มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

         มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

                      หุน้สามญั                             หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                          เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย               เสียง          ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

วาระท่ี  2. พิจารณารบัทราบผลการด าเนินการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
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 เห็นดว้ย               เสียง          ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

วาระที่  3. พิจารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้อบ

บญัชีประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

               เห็นดว้ย               เสียง          ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

วาระที่  4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562  เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงด

จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เห็นดว้ย               เสียง          ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

วาระท่ี  5. พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

                   การแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 2 คน 

                   การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5.1 รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั 

                   เห็นดว้ย              เสียง        ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

                   การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

5.2 นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์

                   เห็นดว้ย              เสียง        ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

                   การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
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วาระท่ี  6. พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2563 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

               เห็นดว้ย               เสียง          ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

วาระท่ี  7. พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

              เห็นดว้ย               เสียง          ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

วาระท่ี  8. พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

              เห็นดว้ย               เสียง          ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

วาระท่ี  9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

              เห็นดว้ย               เสียง          ไม่เห็นดว้ย              เสียง         งดออกเสียง           เสียง 

 (5)     การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้

ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6)      ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก

ประการตามที่เห็นสมควร 
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 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่

ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
ลายมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูม้อบฉนัทะ 

 
ลายมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลายมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
ลายมือชื่อ                                                                              . 
               (                                                                     ) 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

หมำยเหตุ 
1. แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ 

และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือ 
  มอบฉนัทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน  
(Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลง 
 คะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างตน้ ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ

เพิ่มเติมไดใ้นใบประจ า ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะผูถื้อหุน้ของบรษิัท            ทวีี ธันเดอร ์จ ำกัด (มหำชน)                                        . 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอรส์ตูดิโอ (ทาวน ์
อิน ทาวน)์  กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 
วาระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                       

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

วาระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

วาระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

วาระท่ี                           เรื่อง                                                                                                                                          .                    

(ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 
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วาระท่ี                           เรื่อง  เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ)  

              ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                         

เห็นดว้ย              เสียง           ไม่เห็นดว้ย              เสียง             งดออกเสียง              เสียง 
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สิ่งทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่11 

 
แผนทีส่ถำนทีป่ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

ของบรษิัท ทีวี ธันเดอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ณ ธันเดอร ์สตดิูโอ (ทาวน ์อิน ทาวน)์ 

เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสรฐิ แขวงพลบัพลา  

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทร 02-559-0022 

โดยสารรถประจ าทาง เสน้ทางถนนลาดพรา้ว (เขา้ซอยลาดพรา้ว 94)  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มาประชุม บรษิัทฯจดัใหม้ีบรกิารรถตูร้บัส่งผู้

ที่เดินทางมาเขา้รว่มประชมุ ณ บรเิวณปากซอยลาดพรา้ว 112 (บรเิวณป้ัมน า้มนัเชลล)์ ไปยงัสถานที่

ประชุม ธันเดอรส์ตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) รอบที่ 1 เวลา 12.00 / รอบที่ 2 เวลา 13.00 และรอบ

สดุทา้ยเวลา 13.30 น. และเดินทางกลบัจาก ธันเดอรส์ตดิูโอ (ทาวน ์อิน ทาวน)์ ไปยงัจดุจอดรถรบัส่ง

รถโดยสารประจ าทางปากซอยลาดพรา้ว 94 หลงัเสรจ็สิน้การประชมุ 
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สิ่งทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่12 
 

ข้ันตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จ ำกัด (มหำชน) ประจ ำปี 2563 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

ผูถ้ือหุน้ บริษัท  ทีวี ธันเดอร ์ จ ากัด (มหาชน) ทุกท่านตอ้งผ่านการคดักรอง ณ จุดคดักรอง และปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัิการเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ก่อนเขา้บริเวณสถานที่จัดประชุมอย่างเครง่ครดั บริษัทฯอนญุาตให้
เฉพาะท่านผูถ้ือหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ผ่านการคดักรองและลงทะเบียนแลว้เท่านัน้เขา้สู่หอ้งประชมุ โดยไม่อนญุาตใหผู้ต้ิดตามเขา้หอ้งประชมุดว้ย 
 
 

มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมาดว้ยตนอง (เร่ิม 12.00 น.) 

แสดงบตัรประจ าตวั และ แบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode 

 โต๊ะลงทะเบียนผูร้บัมอบฉนัทะ (เริ่ม 12.00 น.) 

 

 ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

-  แสดงหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารที่ถกูตอ้งครบถว้น 
-   แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
      

 สอบทานและตรวจสอบความถกูตอ้ง 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

กรณีที่มีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ 
ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน (ส าหรบัผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง)  

เจา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้น  
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

บริษัทลงทะเบียนการ

ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้

ดว้ยระบบ Barcode 

 

บริษัทไดจ้ดัใหมี้ Inspector ซึ่งเป็นที่

ปรกึษากฎหมายภายนอก เพื่อท า

หนา้ที่ดแูละ และตรวจสอบการนบั

คะแนนเสียงในการประชมุสามญัผู้

ถือหุน้ เพื่อใหก้ารประชมุสามญัผูถ้ือ

หุน้เป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัท 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนต่อที่ประชมุ 

   *กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชมุ 
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สิ่งทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่13 

 

กำรใช้รหัสควิอำร ์(QR Code) ส ำหรับดำวนโ์หลด รำยงำนประจ ำปี 2562  

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ใน  

ฐานะนายทะเบียนหลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้รษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผู้

ถือหุน้และรายงานประจ าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ่์านรหสัคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดขูอ้มลูได้

อย่างสะดวกและรวดเรว็ 

 ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่าน QR Code ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

 

  

 1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 

 2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code 

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้ เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

หมายเหต ุ กรณีที่ไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จาก 

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

เป็นตน้ 

 

 

 1. เปิดแอปพลิเคชนั QR Code READER , Facebook หรือ Line 

     ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

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

2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

  

ส ำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

ส ำหรับระบบ Android 
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สิ่งทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่14 
 

แนวทางปฏบิตัแิละมาตรการเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า (COVID-19) 
ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิทั ทีวี ธนัเดอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

บรษิัท ทีวี ธันเดอร ์จ ากดั (มหาชน) มีความตระหนกัและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเส่ียงของการแพรร่ะบาดของไวรสั
โคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและดูแลสุขภาพความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม
ประชุมและเจา้หนา้ที่ผูม้ีส่วนร่วมในการจัดการประชุมทุกท่าน บริษัทฯจึงไดก้ าหนดแนวทางและมาตรการเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส COVID-19 ส าหรับการประชุมให้เป็นไปตามที่ทางราชการและ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก าหนด จึงขอแจง้ใหทุ้กท่านทราบถึงแนวทางปฏิบตัิตนในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้
อย่างเครง่ครดั ดงันี ้
1. บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือให้ท่ำนผู้ถือหุ้นพิจำรณำมอบฉันทะกำรเข้ำประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี2563 ให้แก่กรรมกำรอิสระ 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง 
บรษิัทฯขอความรว่มมือมายงัผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ เขา้ประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารหลักฐานล่วงหนา้ 
มายงับรษิัทฯทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายในวนัท่ี 26 มิถนุายน 2563 ตามที่อยู่ดงันี ้

บรษิัท ทีวี ธันเดอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ส านกัเลขานกุารบรษิัท 
เลขที่  1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310 

ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระใด สามารถส่งขอ้ซกัถามดงักลา่วล่วงหนา้ มายงัเลขานกุารบรษิัท ที่
อีเมล ์secretary@tvthunder.co.th ตัง้แตว่นัท่ี 9 – 26 มถินุายน 2563 โดยบรษิัทจะรวบรวมเพื่อน าไปสอบถามในท่ี
ประชมุ และบนัทึกในรายงานการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเผยแพรผ่่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทต่อไป 
2. กรณีผู้ถือหุน้ทีมี่ควำมประสงคจ์ะเข้ำเข้ำร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

บริษัทฯ ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ปฏิบตัิตามมาตรการและแนวทางการด าเนินการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ
อย่างเครง่ครดั เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงของการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ดงันี ้
 2.1 บรษิัทฯ ขอความรว่มมือท่านผูถื้อหุน้ทกุท่านเตรียมหนา้กากอนามยั และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เขา้
รว่มการประชมุ 
 2.2 กำรคัดกรอง บริษัทฯจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้อง
ประชุม ผูเ้ขา้ประชุมทุกท่านตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรค COVID-19” ที่เจา้หนา้ที่ ณ จุด
ตรวจคดักรองที่จดัเตรียมไว ้และตอ้งผ่านการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย โดยหากท่านไม่ผ่านการคดักรอง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญำตให้ท่ำนเข้ำไปในบริเวณพืน้ที่ประชุมในทุกกรณี และขอความร่วมมือผูเ้ขา้ประชุม
ปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ที่จดุคดักรองอย่างเคร่งครดั (กรณีที่ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ท่านสามารถ
มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ เขา้รว่มประชมุแทนได)้ 

mailto:secretary@tvthunder.co.th


  บริษัท ทวีี ธันเดอร ์จ ำกัด (มหำชน)  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446 
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปัญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

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

หนา้  68 
 

 2.3 กำรลงทะเบียนเข้ำและออก  ผูเ้ขา้ประชุมทุกคนตอ้งลงทะเบียนเขา้-ออก โดยใชโ้ทรศพัทม์ือถือ
สแกน QR Code (แพลตฟอรม์ไทยชนะ) และ/หรือบนัทึกลงทะเบียนเขา้-ออกในแบบฟอรม์ของบรษิัทฯ ที่บรเิวณจดุ
ลงทะเบียน และจะตอ้งลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทัง้นีเ้พื่อประโยชนใ์นการติดตามตวัผูเ้ขา้ประชุมกรณี
พบว่ามีผูต้ิดเชือ้ไวรสั COVID-19 

ผูเ้ขา้ประชุมที่ผ่านการคดักรองและลงทะเบียนจะไดร้บัสติ๊กเกอร ์ขอให้ท่ำนติดสติ๊กเกอร ์และสวม
หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำทีอ่ยู่ในบริเวณพืน้ทีก่ำรประชุม บรษิัทฯ อนญุาตใหเ้ฉพาะท่านผู้
ถือหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนแลว้เท่านั้นเขา้สู่หอ้งประชุม โดยไม่อนุญาตให้
ผูต้ิดตามเขา้หอ้งประชมุดว้ย 

3. กำรประชุม 
3.1 บริษัทฯเตรียมการเพื่อลดความแออดัของผูถื้อหุน้ในพืน้ที่ประชุม โดยจดัเวน้ระยะห่างในจุดคดักรอง 

จุดตรวจเอกสารและจดุลงทะเบียนอย่างนอ้ย 2 เมตร รวมถึงรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร ในบริเวณพืน้ท่ี
จดังาน และจะจดัที่นั่งในหอ้งประชมุโดยเวน้ระยะห่างระหว่างเกา้อีอ้ย่างนอ้ย 2 เมตร ซึ่งท าใหม้ีจ านวนที่นั่งจ ากดั 
สามารถรองรบัผูถื้อหุน้ไดป้ระมาณ 30 ที่นั่ง โดยบรษิัทฯ จะระบเุลขที่นั่งใหผู้ถื้อหุน้ท่ีลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ จึงขอ
ความร่วมมือผูถื้อหุน้นั่งตามหมายเลขดงักล่าว เพื่อประโยชนใ์นการติดตามตวัผูเ้ขา้ประชุมกรณีพบว่ามีผูต้ิดเชือ้
ไวรสั COVID-19 หากที่นั่งเต็มแลว้บริษัทฯขอความร่วมมือในการมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วม
ประชมุ 
 3.2 เพื่อสุขอนามยัที่ดี บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆในบริเวณงาน โดยจะมีเฉพาะน า้ดื่ม
บรรจขุวดจดัใหใ้นหอ้งประชมุเท่านัน้ 
 3.3 บริษัทฯขอความร่วมมือโดยเคร่งครดัใหผู้เ้ขา้ประชมุสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลา
การประชุม งดการพูดคุยในที่ประชุม และรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างนอ้ย 1.5 – 2 เมตร ในขณะเดียวกัน
บรษิัทฯไดก้ าหนดใหผู้ป้ฏิบตัิงานทกุท่านพึงปฏิบตัิเช่นเดียวกบัท่านผูเ้ขา้ประชมุ 

 4. กำรจัดเตรียมกำรอื่น ๆ  

 4.1 บริษัทฯไดดู้แลควบคุมการท าความสะอาดสถานที่จัดการประชุมใหส้ะอาดเรียบรอ้ยก่อนเริ่มการ
ประชมุ และเนน้ย า้การท าความสะอาดอปุกรณ ์และบรเิวณที่มีผูส้มัผสัจ านวนมาก 

4.2 บรษิัทฯจะจดัเตรียมจดุลา้งมือ หรือเจลแอลกอฮอลอ์ย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบรเิวณที่มีการใชง้าน
รว่มกนัจ านวนมาก เช่นหอ้งประชมุ จดุลงทะเบียน เป็นตน้ 
 4.3 หากสถานการณม์ีการเปล่ียนแปลงหรือมีขอ้ก าหนดหรือมาตรการใด ๆ จากหน่วยงานของรฐัเพิ่มเติม 
เก่ียวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และทางเว็บไซดข์องบรษิัทฯ 
บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้ หากเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเขา้
ประชมุอนัเกิดจากกระบวนการและขัน้ ตอนที่เขม้งวดและเครง่ครดัมากขึน้กว่าสถานการณป์กติ 

สานกัเลขานกุารบรษิัท 
โทร. 0-2559-0022 ต่อ  229 , 155 


