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หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุน้
ประจำปี 2563
วันอังคำรที่ 30 มิถุนำยน 2563 เวลำ 14.00 น.
ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทำวน์ อิน ทำวน์)
เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยำประเสริฐ แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

เปิ ดรับลงทะเบียนเวลำ 12.00 น.
เพือ่ ควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน
ซึ่งพิมพ์บำร์โค้ดมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำทีล่ งทะเบียนในวันประชุม

งดแจกของทีร่ ะลึก เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทำงทีห่ น่วยงำนกำกับดูแล
ได้รณรงค์ให้ลด / เลิกกำรแจกของชำร่วยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
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วันที่ 5 มิถนุ ายน 2563
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
รายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ
ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีท่ไี ด้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2563
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
รายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิท่ผี เู้ ข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดงในวันประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
แผนที่ของสถานที่ประชุม
ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2562
แนวปฏิบตั ิและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID19) สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด
(มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน) (บริษทั ) ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เวลา
14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ของบริษัทได้ถูกจัดขึน้ เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2562 และได้จดั ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั ประชุม
สามัญ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และได้นาขึน้ บนเว็บ
ไซด์ของบริษัท เพื่อเปิ ดเผยแก่ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผใู้ ดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงาน
การประชุมฯ
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และคณะกรรมการเห็นว่า
ได้มีการบันทึกไว้ถกู ต้องแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1.
การลงมติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วำระที่ 2. พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินกำรของบริษัทในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
สินทรัพย์หมุนเวียน

:

257,412,086.53

สินทรัพย์รวม

:

756,449,663.10

หนีส้ ินหมุนเวียน

:

127,215,523.27

หนีส้ ินรวม

:

143,930,625.13

รายได้รวม

:

421,912,646.87

กาไรสุทธิ

:

4,004,231.38

บริษัทได้สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฎในรายงานประจาปี 2562 ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 รับทราบผล
การดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2.
การลงมติ
วำระที่ 3.

วาระนีเ้ ป็ นวาระรับทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง

พิจำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผู้สอบ
บัญชี ประจำปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทางบการเงินรวมสาหรับรอบปี

บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนาเสนอให้ท่ปี ระชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญประจาปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2335 กาหนด
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2563 พิจารณา

อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 และรายงานผูส้ อบบัญชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี ตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย
ลาดับที่ 2.
หน้า 3

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

การลงมติ

วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน
วำระที่ 4.

พิจำรณำอนุมตั ิจดั สรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำร
งดจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญั ติ บริ ษั ทมหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 115
กาหนดให้บริษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และห้ามจ่ายเงินปั นผลในกรณีท่บี ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
และมาตรา 116 กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไร
สุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิท่ีเหลือ
หลังจากหักภาษี และสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัท
จะคานึงถึงความจาเป็ นและเหมาะสมของปั จจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปั นผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
ความเห็นคณะกรรมการ
เนื่องด้วยบริษัทมีความจาเป็ นต้องสารองเงินเพื่อใช้เป็ นเงินทุนในการ
ขยายธุรกิจของบริษัทและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน
580,062.88 บาท และอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการประจาปี 2562 กับปี ท่ผี ่านมา
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
1.

กำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร*

2.

ปี 2562

ปี 2561

16,599,787.43

60,012,140.34

กำไรสุทธิ**

8,270,749.12

20,590,053.09

3.

จำนวนหุน้

800,030,075

800,030,075

4.

เงินปั นผลจ่ำยอัตรำต่อหุน้

(งดจ่ำยเงินปั นผล)

0.08

5.

รวมจำนวนเงินปั นผลทัง้ สิน้

6.

สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผล

64,002,406.00

จำกกำไรสะสม*

ร้อยละ 74.05

จำกกำไรสุทธิ**

ร้อยละ 95.00

*จากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเฉพาะกิจการ
**จากกาไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังหักสารองตามกฎหมาย
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การลงมติ
เสียงลงคะแนน

วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก

วำระที่ 5.

พิจำรณำอนุมตั ิกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
ตามข้อ บัง คับ ของบริษัท ข้อ 20 ก าหนดว่ า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการคิดเป็ นจานวนหนึ่งในสาม หรือจานวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออก
จากตาแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ซึ่งในปี นีก้ รรมการที่ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
ตาแหน่ง : กรรมการบริษัท
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ ตาแหน่ง : กรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดาเนินการตามกระบวนการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การดาเนินงาน
ของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้แต่งตัง้ คณะกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตาแหน่งตาม
วาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติของทัง้ 2 ท่านที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 3. และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกากับตลาดทุน
กาหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังถึง คุณสมบัติข อง
บุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อทัง้ 2 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทัง้ 2 ท่านนี ้ เป็ นผูท้ ่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท มีความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
บริษัท และสาหรับกรรมการอิสระได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทโดยแสดงความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกาหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ (1) รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต (2) นายสุทธิ ธรรม จิราธิ วัฒน์ ให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับ การ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็ นการล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน นับตัง้ แต่
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอ
วาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง จานวน 2 ท่าน คือ
1. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
ตาแหน่ง : กรรมการบริษัท
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
ตาแหน่ง : กรรมการบริษัท
การลงมติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
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วำระที่ 6.

พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน เป็ น ผู้พิ จ ารณา
กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปี ท่ผี ่านมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทัง้ ผลสารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่
บริษัทกาหนดนัน้ อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น สมควรเสนอให้น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี
2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 โดยคณะกรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนรายไตรมาส
ทุกไตรมาส และได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ซึ่งเป็ น
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2562 ดังนี ้
1. ค่าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง
ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท
20,000
กรรมการบริษัท
15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)
20,000
15,000

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

ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)
20,000
15,000

ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อ
ท่านต่อไตรมาส
30,000
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กรรมการ

30,000

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 และปี 2562
ตำแหน่ง/องค์ประกอบ
ค่ำตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

เบีย้ ประชุม (ต่อครั้ง/บำท)
ปี 2563
ปี 2562
(ปี ทีเ่ สนอ)
20,000
20,000
15,000
15,000
20,000
20,000
15,000
15,000
20,000
20,000
15,000
15,000
20,000
20,000
15,000

15,000

ค่ำตอบแทนรำยไตรมำส
ปี 2563
ปี 2562
(ปี ทีเ่ สนอ)
30,000
30,000
30,000
30,000
-

-

ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้ นี ้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ไม่ได้รบั ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กาหนดข้างต้น
การลงมติ วาระนี ้ต ้อ งได้รับ อนุมัติ ดว้ ยคะแนนเสี ย งไม่ น้อยกว่ าสองในสามของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
วำระที่ 7.

พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กาหนดว่า ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนได้กาหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียน
ผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี บญ
ั ชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียน
ไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริษัทผูส้ อบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่น ๆ ในสานักงานตรวจสอบ
บัญชีนนั้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายที่พน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่จาก
การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความ
เป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี จากบริษัท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเหมาะสม มี
มาตรฐานการทางานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ มีความ
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เป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเสนอให้กาหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิน 2,150,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่ำสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ

รอบปี บัญชี 2563
(ปี ทีเ่ สนอ)
2,150,000.00
จ่ายตามจริง

รอบปี บัญชี 2562
2,460,000.00
100,000.00

ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ควรน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังนี ้
1. นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 2982 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5599 หรือ
3. นายจุมพฎ ไพรรัตนากร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7645
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีท่ี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ทาหน้าที่แทน โดย
ผูส้ อบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือ
หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ท่ี เ กี่ ย วข้อ งกับบุค คลดัง กล่ าวแต่ อย่ างใด จึ ง มี ค วามเป็ น อิ สระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีท่ีเสนอชื่อแต่งตัง้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทในปี นี ้ เป็ นการ
ปฏิบัติหน้าที่ผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นปี ท่ี 3 ผูส้ อบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สังกัดสานักงานสอบบัญชี
เดี ย วกั น นอกจากนี ้ค ณะกรรมการได้อ นุ มัติ ค่ า สอบบัญ ชี แ ละค่ า สอบทานรายไตรมาสของบริ ษั ท จ านวน
1,450,000.00 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 700,000.00 บาท
รวมเป็ นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2563 จานวน 2,150,000.00 บาท
การลงมติ วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน
วำระที่ 8.

พิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้
บังคับพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาระสาคัญที่ยกเลิกคือเรื่องผูเ้ ข้าร่วมประชุม ไม่นอ้ ย
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กว่า 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนต้องอยูใ่ นประเทศไทย ซึ่งข้อบังคับ
ของบริษัทมีขอ้ กาหนดเรื่องผูเ้ ข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทัง้ นี ้ เพื่อให้ขอ้ บังคับของบริษัทเป็ นไปตามข้อกาหนดของพระ
ราชกาหนดฉบับใหม่ดงั กล่าว จึงควรแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 27 รายละเอียดปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษทั ที่เสนอแก้ไข

เพิ่มเติม (สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 8)
การลงมติ
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 9.

วาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของผุถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมี

พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
และบริษัทฯจะเปิ ดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตัง้ แต่เวลา 12.00 น.เป็ นต้นไป สาหรับผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่ประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับ
ใดตามที่ได้จดั ส่งมาพร้อมนีใ้ ห้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านัน้ ตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เรื่องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น
และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนีด้ ว้ ย
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า เพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญ
ประจาปี ผถู้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยบริษัทได้
เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่
มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด
อนึ่ง บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม รวมถึงผูม้ ีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็ นอย่างดี จึงขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ และ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านให้ความร่วมมือปฏิบตั ิตามมาตรการและแนวปฏิบตั ิการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดด้วย
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และ
เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัทขอความร่วมมือท่านผูถ้ ือหุน้ ขอให้มอบฉันทะให้กับกรรมการ
อิสระของบริษัทเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง สานักเลขานุการบริษัท เลขที่ 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (ปั ญจมิตร)
ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันที่ 26 มิถนุ ายน 2563

หน้า 9

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

ทั้งนี ้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระใด สามารถส่งข้อซักถามดังกล่าวล่วงหน้า มายัง
เลขานุการบริษัทที่อีเมล์ secretary@tvthunder.co.th ตัง้ แต่วนั ที่ 9 – 26 มิถนุ ายน 2563 โดยบริษัทจะรวบรวมเพื่อ
นาไปสอบถามในที่ประชุม และบันทึกในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
ขอแ สดงความนับถือ

( นาย มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ )
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
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สิ่งทีส่ ่งมำด้วยลำดับที่ 1

สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ของ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
เวลำและสถำนที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ กรีนปาร์คสตูดิโอ เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล่า 78 แยก 1
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เริ่มประชุมเวลำ 14.00 น.
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าว
ต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และได้มอบหมายให้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการ
บริษัทฯ เป็ นผูด้ าเนินการก่อนการเริ่มประชุม
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้กล่าวแนะนากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และ
ที่ปรึกษาบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุม และร่วมชีแ้ จง หรือ ตอบข้อซักถาม ในการประชุม ดังนี ้
กรรมกำรบริษัททีเ่ ข้ำร่วมประชุม จานวน 8 ท่าน ดังนี ้
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ
3. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ
กรรมการบริษัท
5. นางภัทรภร วรรณภิญโญ
รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายภูษิต ไล้ทอง
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายพิรฐั เย็นสุดใจ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ
กรรมการบริษัท / ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / เลขานุการบริษทั
กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ผู้บริหำรทีเ่ ข้ำร่วมประชุม จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นางปิ ยพร ไล้ทอง
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงาน
บริหารการผลิต
2. นางสาวนารี วิชชุนากร
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร
การเงิน / ผูบ้ ริหารการเงิน
3. นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด
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ทีป่ รึกษำบริษัทฯทีเ่ ข้ำร่วมประชุม จานวน 2 ท่าน ดังนี ้
1. นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
2. นางมนัญญา ฐิ ตินนั ทวรรณ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษทั ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จากัด
หลังจากนัน้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระ
การประชุม หรือ ส่งคาถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึง 14
กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระแต่อย่างไร และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวาระการประชุม และ
ชีแ้ จงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนในวันนีด้ งั นี ้
วำระกำรประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินการของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะที่ได้รบั มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละ
ท่าน จะได้รบั แจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังที่ท่านได้รบั ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระ
แล้ว ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รบั จากเจ้าหน้าที่ตอน
ลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จดั เก็บ ทัง้ นีส้ าหรับวาระที่ 5 การเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ น
รายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่
เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนก่อน แล้วจึงจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยหลังจบการประชุมแล้ว
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งสียงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ
ในการนับคะแนนวาระที่ 2 ซึ่งเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งมีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 1 3 4 5 และ
7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่งด
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ออกเสียง ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รบั มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุม
โดยบริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่ เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้า
ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถื อว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีไม่มีผู้ใดแสดง
ความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
บริษัทได้บนั ทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ทัง้ นีก้ รณีดงั ต่อไปนีจ้ ะถือว่าเป็ นบัตร
เสีย
(1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
(2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
(3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่
หากผูถ้ ือหุน้ ต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกากับทุกครัง้ บริษัท
จะไม่นบั บัตรเสียเป็ นฐานเสียงในการคานวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะนับบัตรเสียเป็ นฐานเสียงในการคานวณ
คะแนนเสียง และเพื่อไม่ให้เสียเวลาระหว่างที่รอนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาวาระถัดไป
การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสาหรับวาระนั้น ๆ กรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ท่ปี ระชุมทราบด้วยทุกครัง้
หลังจากนัน้ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถามวิธีการ
ลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้กล่าวเชิญขออาสาสมัครผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อย 2
ท่าน มาร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในวันนี ้
ทั้งนี ้ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน นายณฐกฤต วรรณภิญโญ จึงได้เชิญ
นางมนัญญา ฐิ ตินนั ทวรรณ ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จากัด ทาหน้าที่เป็ นสักขีพยาน
ในการตรวจนับคะแนนเสียง
ก่อนเริ่มการประชุม นายณฐกฤต วรรณภิญ โญ ได้แถลงว่า มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทัง้ สิน้ 24 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ 484,263,200 หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมจานวน 22 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 30,467,600 หุน้
รวมผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 46 ราย นับจานวนหุน้ รวมกันได้ 514,730,800 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.3389 ของหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว จานวน 800,030,075 หุน้ ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรกั ษ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทา
หน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม
เปิ ดกำรประชุม
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระที่กาหนด ตามที่แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบแล้ว และตามที่ปรากฏในหนังสือ
เชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายพิรฐั เย็นสุดใจ เป็ นผูด้ าเนินการประชุมในแต่ละวาระ
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วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดสาเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2561 ที่ได้จดั ส่งล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่าน และได้จดั ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ทัง้ นีค้ ณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้
อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้นาขึน้ บนเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเปิ ดเผยแก่ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุนทั่วไปแล้ว
ปรากฏว่าไม่มีผใู้ ดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มี
ท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการบริษัทได้แถลงว่าในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ว มประชุมเพิ่มขึน้ 2 ราย
จานวน 14,506,300 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 48 ราย รวมจานวนหุน้ 529,237,100 หุน้
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
529,237,100
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00

วำระที่ 2

พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่าผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ซึง่ สรุปได้ดงั นี ้
ในรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายได้รวม 522.96 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21.92%
เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยรายได้ท่เี พิ่มขึน้ อย่างมากเกิดจากรายได้จากการให้บริการ เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จานวน
115.92 ล้านบาท คิดเป็ น 57.75% ถึงแม้รายได้คา่ โฆษณาจะลดลงจากปี 2560 จานวน 21.74 ล้านบาท คิดเป็ น
10.83% จากสภาวะของตลาดโฆษณาก็ตาม บริษัทมีกาไรสุทธิรวม 34.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2560 จานวน
17.67 ล้านบาท คิดเป็ น 104.74%
ในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจานวน 759.64 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 จานวน 42.59 ล้านบาท
คิดเป็ น 5.94% เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์หมุนเวียนจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้
การค้าและลูกหนีอ้ ื่น โดยรวมเพิม่ ขึน้ จากปี 2560 เป็ นจานวน 61.90 ล้านบาท คิดเป็ น 32.07% สาเหตุหลักมาจาก
การงดจ่ายเงินปั นผลในปี 2561 และการเพิม่ ขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าจากงานผลิตที่เพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับการเพิ่มขึน้
ของรายได้ โดยลูกเป็ นลูกหนีจ้ ากงานรับจ้างผลิตที่เป็ นรายใหญ่ๆ และทาการส่งมอบงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ
ปี จึงอยู่ระหว่างรอวันครบกาหนดรับเงิน
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หนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ จากปี 2560 จานวน 6.65 ล้านบาท คิดเป็ น 8.44% เกิดจากเจ้าหนีก้ ารค้าจากงาน
ผลิตที่เพิ่มขึน้ ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ปี 2561 มีจานวน 674.17 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2560 จานวน 35.94 ล้านบาท
คิดเป็ น 5.63%
สาหรับโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น ขณะนีบ้ ริษัทฯ
อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาและเตรียมความพร้อมทัง้ ด้านบุคคลากรและระบบการทางานต่าง ๆ ของบริษัท
เพื่อเข้าร่วมโครงการใหม่ อย่างไรก็ดีบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญ ในปี 2562 นีจ้ ึงมีแผนส่งบุคลากรเข้าอบรม
ในเรื่องดังกล่าว
ทัง้ นี ้ บริษัทได้กาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น ซึ่งเป็ นการกาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ิให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท พร้อมได้จดั ทาหลักปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ให้ชดั เจนขึน้ โดยจัดทานโยบายการรับและให้ของขวัญ เพื่อให้บริษัทดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมี
จริยธรรม
หลังจากนัน้ นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถาม นายพิรฐั เย็นสุดใจ จึงได้เสนอให้ท่ี ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ท่ผี ่านมา โดยวาระนีเ้ ป็ นวาระรับทราบ ดังนัน้ จึงไม่มีการลงคะแนน
มติทปี่ ระชุมที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 44 กาหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทางบการเงิน ณ วันสิน้ สุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ทัง้ นีง้ บการเงินงวดประจาปี 2561 ของบริษัท ได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ
อยู่ในหน้าที่ 109 ของรายงานประจาปี เป็ นต้นไป
หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึง
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้ อบบัญชี ประจาปี
2561สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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เห็นด้วย

529,237,100

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำร
จ่ำยเงินปั นผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2561
นายพิรฐั เย็นสุดใจ กล่าวว่า จากงบการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว บริษัทมีกาไรสุทธิสาหรับปี ตามงบการเงินรวม 34.54 ล้านบาท กาไรสุทธิ
สาหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 21.67 ล้านบาท และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้
ในแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิเหลือหลังจากสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดย
พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ กับกระแสเงินสด แผนการ
ลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคานึงถึงความจาเป็ นและเหมาะสมของปั จจัยอื่นๆ ในอนาคต และ
การจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ นัน้
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมัติการจัดสรร
กาไรสุทธิ ประจาปี 2561 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 1,083,687.01 บาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราร้อยละ 5
ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้ปี 2561 บริษัทมีกาไรสะสมจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
จานวน 10.75 ล้านบาท และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้
ถือหุน้ ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายไม่เกิน 64,002,406.00 บาท สาหรับหุน้ สามัญของบริษัท
จานวน 800,030,075 หุน้ ดังนี ้
1. เงินปั นผลจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.0244 บาทเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นจานวน
เงิน 19,560,550.44 บาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 95.00 ของกาไรสุทธิจากผลดาเนินงานปี 2561 ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ประเภท
บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10
2. เงินปั นผลจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.0556 บาทเป็ นการจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรยกมา
ก่อนปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 44,441,855.56 บาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 74.00 ของกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ซึ่งผู้
ถือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอ
เครดิตภาษีเงินปั นผลตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปั นผล
จานวน 0.08 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกาไรสุทธิและกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบคุ คลอัตรา
ร้อยละ 20 ผูไ้ ด้รบั เงินปั นผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปั นผล
บริษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 (Record
Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
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หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถามเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้
เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 1,083,687.01
บาท และการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุน
สารองตามกฎหมายจานวน 1,083,687.01 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายไม่เกิน 64,002,406.00 บาท สาหรับหุน้
สามัญของบริษัทจานวน 800,030,075 หุน้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
529,237,100
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00

วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมตั ิกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาวาระการ
ประชุมนีว้ ่า เพื่อให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิท่ดี ีของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระที่
จะเสนอให้ผถู้ ือหุน้ แต่งตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
หุน้ ได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก ซึ่งในปี นีมีกรรมการที่ครบวาระออกจานวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.มนตรี โสคติ
ยานุรักษ์ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และนางภัทรภร วรรณภิญโญ จึงมอบให้นายสุทธิ ธรรม จิราธิ วัฒน์ เป็ น
ประธานในที่ประชุมในวาระนี ้
หลังจากนัน้ กรรมการที่ครบวาระทัง้ 3 ท่านได้ออกจากห้องประชุม
ต่อจากนัน้ นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ ประธานฯ ได้ขอให้นายพิรฐั เย็นสุดใจ ดาเนินการประชุมต่อ
นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระเป็ น
จานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตาแหน่งนัน้ อาจถูกเลือกเข้า
มาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2562 นีม้ ีกรรมการที่ครบกาหนดวาระดารงตาแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่
1. นายมนตรี โสคติยานุรกั ษ์
ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทกรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ตาแหน่ง กรรมการบริษัท
3. นางภัทรภร วรรณภิญโญ ตาแหน่ง กรรมการบริ ษั ท รองประธานกรรมการบริ ษั ท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้า 17

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็ นรายบุคคล
แล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นผูท้ ่ีมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็ นประโยชน์กบั บริษัท
และกรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตอ้ งห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุน้ ใน
กิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดาเนินงานของบริษัท
ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่
มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ
หนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้วก่อนการประชุม
ทั้งนี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 26
ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริษัท
หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ
เป็ นรายบุคคล
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
1.1 นายมนตรี โสคติยานุรกั ษ์
อนุมตั ิ
529,237,000
ไม่อนุมตั ิ
100
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
1.2 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ
อนุมตั ิ
529,237,100
ไม่อนุมตั ิ
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
1.3 นางภัทรภร วรรณภิญโญ
อนุมตั ิ
529,237,100
ไม่อนุมตั ิ
0
งดออกเสียง
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9999811%
0.0000189%

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00%
0.00%

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00%
0.00%
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บัตรเสีย
0 เสียง
หลังจากนัน้ ประธานได้ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม
ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกบั กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ได้รบั ความไว้วางใจจากผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้
กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประจำปี 2562
นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจาปี 2562 โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้า ที่ค วาม
รับ ผิ ด ชอบของกรรมการ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท และข้อ มูล เปรี ย บเที ย บอ้า งอิ ง กั บ บริ ษั ท อื่ น ที่ อ ยู่ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกาหนดนัน้ อยู่ในอัตรา
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจาปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2561 โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. ค่าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง

ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)

ประธานกรรมการบริษัท

20,000

กรรมการบริษัท

15,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

15,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตาแหน่ง

ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

20,000

กรรมการบริหารความเสี่ยง

15,000

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ง

ค่าเบีย้ ประชุมต่อครัง้ (บาท)
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ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณา
ค่าตอบแทน

20,000

กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

15,000

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อท่านต่อไตรมาส
ประธานกรรมการ
30,000
กรรมการ
30,000
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้ นี ้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ไม่ได้รบั ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กาหนดข้างต้น โดย
ให้อตั ราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป
หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถาม
นายศิรทรงวิทย์ จิรธนาโศพิน ผูร้ บ้ มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามว่าบริษัทมีการ
จัดประชุมกรรมการจานวนกี่ครัง้ ต่อปี
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ แถลงว่าบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทประมาณ 6 ครัง้ ต่อปี ตาม
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยประชุมอย่างน้อยปี
ละ 2-3 ครัง้ ต่อปี
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่
เสนอ
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี
2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย

529,237,100

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

วำระที่ 7

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
นายพิ รั ฐ เย็ น สุ ด ใจ ได้แ ถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะกรรมการได้พิ จ ารณาข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษั ท สอบบัญ ชี ดี ไอ เอ อิ น เตอร์เ นชั่น แนล จ ากั ด แล้ว เห็ น ว่ า เป็ น ผู้มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว น เหมาะสม มี
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ประสบการณ์ มีความเป็ นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอแต่งตัง้ 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต เลขที่ 2982 หรือ 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5599 หรือ 3. นาย
จุมพฎ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7645 หรือ 4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผูส้ อบบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 8125 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2562 โดย
มีค่าตอบแทนรวมเป็ นเงินจานวน 2,480,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีและค่าสอบ
ทานรายไตรมาสของบริษัทจานวน 1,450,000.00 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย
จานวน 1,030,000.00 บาท
และนายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้เสนอตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี ้
รอบปี บัญชี 2562

ค่ำสอบบัญชี

(ปี ทีเ่ สนอ)

รอบปี บัญชี 2561

1. ค่าสอบบัญชี

2,480,000.00

2,280,000.00

2. ค่าบริการอื่น ๆ

จ่ายตามจริง

82,200.00

หลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม
จึงได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2562
มติทป่ี ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2562 โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคน
ใดคนหนึ่งข้างต้นเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 รวมเป็ นเงิน
จานวน 2,480,000.00 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย

529,237,100

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

วำระที่ 8

พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมต่าง ๆได้รบั การ
พิจารณาจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เสร็จสิน้ แล้ว มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดจะขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ เมื่อไม่
มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่น จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม ดังนี ้
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1. นางเพ็ญศรี เศรษฐวงศ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามถึงผลการดาเนินการของบริษัทสาหรับรอบ 4 เดือน
ของปี 2562 เทียบกับผลประกอบการปี ท่ผี ่านมา
นายพิรฐั เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ขอชีแ้ จงเป็ นภาพรวมของทัง้ ปี 2562 ซึ่งบริษัทได้เคยเปิ ดเผยใน Opp
Day แล้ว โดยบริษัทคาดว่าเป้ารายได้รวมจะเติบโตประมาณ 10-15% ซึ่งปี ท่ีผ่านมาบริษัทมีรายได้ประมาณ 523
ล้านบาท ดังนัน้ ถ้าบริษัทเติบโตประมาณ 15% เป้ารายได้ซี่งเป็ นภาพรวมก็จะอยู่ประมาณ 600 ล้านบาท
2. นายศิรทรงวิทย์ จิรธนาโศพิน ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามเรื่อง
โครงการแนวร่วมการปฏิบตั ิการของภาคเอกชนเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ว่าตามที่บริษัทได้แจ้งในเอกสาร
ว่าอยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณารับรองในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 นัน้ บริษัทได้รบั การรับรองแล้วหรือยัง
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า บริษัทยังไม่ได้รบั การรับรอง อยู่ระหว่างรอส่งเอกสารเพิ่ม เติม
3. นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามว่า เป้ารายได้ 600 ล้านบาทเติบโตจากส่วนใด
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า บริษัทแบ่งเป้ารายได้เป็ นทัง้ หมด 3 ส่วนหลัก ๆ คือสัดส่วนของรายได้
โฆษณา ซึ่งปี 2561 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาประมาณ 180 กว่าล้านบาท ในปี 2562 คาดว่ารายได้ค่าโฆษณาจะ
อยู่ท่ปี ระมาณ 200 – 210 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งคือการรับจ้างผลิตและ Event คาดว่าจะเติบโตประมาณ 20% หรือ
คาดว่าประมาณ 230 – 250 ล้านบาท ส่วนรายได้ทางช่องออนไลน์คาดว่าจะเติบโตประมาณ 25 – 30 ล้านบาท
โดยคาดว่าจะเติบโตจากการรับจ้างผลิตเป็ นหลัก ซึ่งบริษัทเห็นว่าการที่ภาครัฐใช้ ม.44 เข้ามาช่วยเหลือช่องทีวีดิ
จิตลั ต่าง ๆ นัน้ จะมีผลดีกบั ทางบริษัท ดังนัน้ ในปี 2562 นี ้ บริษัทคาดว่าจะทากาไรขัน้ ต้นให้ได้ประมาณ 30% ซึ่งปี
2561 มีกาไรขัน้ ต้นประมาณ 28-29% ส่วนกาไรสุทธิถา้ บริษัทตัง้ กาไรขัน้ ต้นที่ดีประกอบกับการบริหารต้นทุนต่าง ๆ
คาดว่าในปี 2562 จะทาให้กาไรสุทธิของบริษัทกลับมาอยู่ท่ี 9 – 10%
ส่วนรายการที่บริษัทผลิตในปั จจุบันหลัก ๆ จะมีหลากหลายรู ปแบบ หลากหลายช่อง หลากหลาย
สถานี อาทิ ช่อง 3 , ช่อง ONE , ช่อง True4U , ช่อง PPTV , ช่องไทยรัฐทีวี และ OTT ต่าง ๆ อาทิ AIS PLAY , LINE
TV ฉะนัน้ จะเห็นได้ว่าบริษัทพยายามที่จะไม่หยุดนิ่งแค่การผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับสื่อทีวีปัจจุบนั สื่อทีวีดิจิตลั
ต่าง ๆ หรือ OTT บริษัทก็ยงั ได้เข้าไปร่วมงานกับ Plantform เหล่านีม้ าเป็ นระยะเวลาหลายปี แล้ว
ส่วนช่องทางหารายได้อื่น ๆ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ อาจจะเห็นว่ารายได้โฆษณาของทีวีลดลงเรื่อย ๆ บริษัทจะทา
อย่างไรนัน้ ทางบริษัทก็ได้พยายามหารายได้อื่น ๆ มาชดเชยรายได้อื่น ๆ ที่หายไป เช่นการทารายการโทรทัศน์เอง
บน Facebook , Youtube หรือการทารายการเพิ่มเติมใน OTT ต่าง ๆ
นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถ้ ือหุน้ ได้ถามต่อว่า ปี ท่ีผ่านมาบริษัทมีสดั ส่วนรายได้ระหว่างรับจ้างผลิต
กับทาเองประมาณเท่าไร
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า สัดส่วนรายได้อยู่ประมาณ 65% และ 35% โดย 65% เป็ นรับจ้างผลิต
เป็ นหลัก และอีก 35-40% จะอยู่ท่รี ายได้โฆษณา
นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถ้ ือหุน้ ได้ถามต่อว่าถ้าเทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็ นปี ท่บี ริษัทเข้าตลาด
รายได้อยู่ท่ี 524 ล้านบาท ปี ท่ผี ่านมา 522 ล้านบาท แต่กาไรปี 2558 อยู่ท่ี 50 ล้านบาท ปี ท่ผี ่านมา 31 ล้านบาท ซึ่ง
เข้าใจว่าต้นทุนขายเพิ่มขึน้ ปรากฏว่าต้นทุนขายเท่าเดิม แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มมา 20 ล้านบาท ความแตกต่างอยู่ท่อี ะไร
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นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ มาจากการรับรู ค้ ่าใช้จ่ายของ Studio เป็ นหลัก ซึ่ง
พิจารณาแล้วไม่ได้เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถ้ ือหุน้ ได้ถามต่อว่าที่ผ่านมามีความกดดันเรื่องราคาค่าโฆษณาหรือไม่
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า ความกดดันเรื่องราคามีแน่นอน และคาดว่าเป็ นทัง้ อุตสาหกรรม
ตั้งแต่ปี 56 , 57 ที่มีFree TV 4-5 ปี ท่ีผ่านมาตลาดโฆษณาเฉพาะทีวีทรงตัวหรือว่าลดลง ในขณะที่ Supply มี
จานวนเพิ่มขึน้ ประมาณจาก 6 ช่องเป็ น 22 ช่อง เพราะฉะนัน้ มีช่องมากขึน้ แต่ว่าเงินเท่าเดิม ก็กระจายไปตามที่ต่าง
ๆ แต่ละช่องก็พยายามขายให้ได้มากที่สดุ ทาให้ตอ้ งพยายามปรับลดราคาลงมา เพราะฉะนัน้ เรื่องของราคาโฆษณา
ต่อนาทียงั เป็ นอะไรที่น่าจะลดลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ราคาขายค่าโฆษณาทีวีก็ผนั แปรไปตามเรทติง้ ถ้าเรทติง้ โดยรวม
ต่า ราคาโฆษณาก็จะต้องลดลงตามด้วย แต่ในปี หน้าถึง 2 ปี การที่มี ม.44 เข้ามาช่วย ก็อาจจะมีบริษัทวิจยั เรทติง้
เพิ่มใหม่อีก 1 ราย จะทาให้รายการผลรวมวิจยั เรทติง้ มีความแน่นอนขึน้ เนื่องจากปั จจุบนั เรทติง้ ถูกวัดแค่เพียงทีวี
อย่างเดียว ยังไม่มีการรวบรวมมัลติสกรีน โดยคาดว่าจะมีการทา Media Research ที่จะเป็ นการวัดเรทติง้ โดยรวม
สื่อทีวีกบั สื่อดิจิทลั ให้เข้ากัน เพื่อให้เป็ นเรทติง้ โดยรวม ดังนัน้ จะทาให้เรทติง้ มันรีเฟล็กซ์กบั สภาวะความเป็ นจริงมาก
ขึน้ ที่คนเริ่มดูทีวีนอ้ ยลงแล้วหันมาดูทางสื่ออื่นมากขึน้
นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถ้ ือหุน้ ถามว่า หมายถึงว่าวัดได้ครอบคลุมขึน้ ไปคุยกับ Sponsor ได้ง่ายขึน้
ใช่หรือไม่
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า ยกตัวอย่างเวลาไปคุยกับ Sponsor จะดูได้แค่เรทติง้ ทีวี แต่ต่อไปจะดูได้
ทัง้ เรทตัง้ ทีวีบวกกับออนไลน์รวมกัน ทาให้ภาพรวมดีขนึ ้ ราคาก็จะกลับมาได้ดีขึน้
นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถ้ ือหุน้ ถามต่อว่ามีแผนที่จะไปนอกเหนือจากทีวีหรือว่ามัลติสกรีนหรือไม่
ยกตัวอย่างเช่นปี นมี ้ ี Netflix เข้ามา 10 เรื่อง บริษัทมีแผนที่จะบุกไปทางนัน้ หรือไม่
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า บริษัทมีความพยายามที่จะทางานร่วมกับทุก ๆ ราย ไม่ได้
เฉพาะเจาะจงกับรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากทุกรายที่เข้ามาจะเป็ น Global ก็ดี ก็ตอ้ งการเนือ้ หา Content ซึ่งในเมื่อ
บริษัทเป็ น Content Provider บริษัทก็ตอ้ งเดินหน้าไปหาแน่นอน
นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถ้ ือหุน้ ถามต่อว่า สัดส่วนรายได้ของการรับจ้างผลิต แนวโน้มเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ
ใช่หรือไม่ สุทธิแล้วบริษัทได้กาไรดีกว่าที่ทารายการขายโฆษณาเองใช่หรือไม่
นายพิรฐั เย็นสุดใจ แถลงว่า สัดส่วนรายได้ใกล้เคียงกัน โดยรวมรับจ้างผลิตกาไรขัน้ ต้นอยู่ประมาณ
29% ซึ่งบริษัทต้องการให้เป็ นประมาณ 30% แต่ในแง่ของ Margin ระหว่างโฆษณาโทรทัศน์ท่ที าเองกับรับจ้างผลิต
Margin ค่อนข้างใกล้เคียงกัน
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หลังจากนัน้ ประธานได้สอบถามว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามอีกหรือไม่
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้
สละเวลามาร่วมประชุมวันนี ้ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุม เวลำ 15.10 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์)

ลงชื่อ

เลขานุการบริษัท / บันทึกการประชุม
(นายณฐกฤต วรรณภิญโญ)
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บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
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สิ่งทีส่ ่งมำด้วยลำดับที่ 3
ประวัติและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่ รบ
กำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
1.

รศ.ดร.กัลยำนี ภำคอัต
อำยุ 61 ปี
สัญชำติ ไทย
ตำแหน่ง - กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันทีเ่ ข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
3 ธันวาคม 2557 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็ นเวลา 7 ปี )
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 318 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญาเอก Ph.D (Finance) RMIT University, Melbourne, Australia
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ-การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กำรอบรมหลักสูตกรรมกำร
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 99/2012 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ควำมเชี่ยวชำญ
ด้านการบัญชี
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 3 แห่ง)
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งทีส่ ำคัญ
- 2553 - ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2556 – 2558 รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กำรถือหุน้ ในบริษทั
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บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
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ไม่มี
กำรมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษทั ใหญ่ และบริษทั ในเครือ
ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นทีอ่ ำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อ
บริษัท
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
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สิ่งทีส่ ่งมำด้วยลำดับที่ 3
2.

นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน์
อำยุ 71 ปี
สัญชำติ ไทย
ตำแหน่ง - กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันทีเ่ ข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
3 ธันวาคม 2557 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็ นเวลา 7 ปี )
ทีอ่ ยู่
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University U.S.A
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า University of Maryland (COLLEGE PARK,MARYLAND)
U.S.A
กำรอบรมหลักสูตกรรมกำร
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 37/2003
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 4 แห่ง)
- ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
- ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
- ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
- ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)
- ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จากัด
- ปั จจุบนั ประธานคณะบริหาร บริษัท เดอะวินเทจคลับ จากัด
- ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอิรธ์ แคร์ จากัด
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งทีส่ ำคัญ
- 2552-2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด
กำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
กำรมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษทั ใหญ่ และบริษทั ในเครือ
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ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นทีอ่ ำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อ
บริษัท
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
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สิ่งทีส่ ่งมำด้วยลำดับที่ 4
นิยำมกรรมกำรอิสระ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน) ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุน้ ในบริษัท
การไม่ เ ป็ น ลูก จ้า ง พนัก งาน ที่ ป รึก ษาที่ ได้รับ เงิ น เดือ นประจ า หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริษัท รวมถึ ง ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบคุ คลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ นกรณีท่ีผใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบุ คคลให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษัท
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
บริษัทได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
เรื่องการถือหุน้ ในบริษัท การไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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สิ่งทีส่ ่งมำด้วยลำดับที่ 5
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทไ่ี ด้รับกำรเสนอชื่อประจำปี 2563
จำกบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1. นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
2982
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน
- กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด
- กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จากัด
2. นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
5599
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์ทางาน
- หุน้ ส่วน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริษัท แปลน พับลิชชิ่ง จากัด
3. นำยจุมพฏ ไพรรัตนำกร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
7645
ประวัติการศึกษา
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน
- หุน้ ส่วน ฝ่ ายสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
- ผูบ้ รรยายด้านบัญชีและสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
** ทัง้ นีผ้ สู้ อบบัญชีทงั้ 3 รายที่ได้รบั การเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว**
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ประวัติผู้สอบบัญชี
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่งปั จจุบนั

: นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์
: กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ประวัติกำรศึกษำ
: ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติกำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ ที่ 10/2017
: หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที่ 7/2017
: หลักสูตร R-DF-Director Forum (R-DF) รุน่ ที่ 1/2010
: หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 36/2011)
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 92/2007)
ประวัติกำรอบรมอืน่ ๆ
: หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุน่ ที่ 1
สถาบันข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
: หลักสูตรวุฒิบตั รผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุน่ ที่ 1
สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
: หลักสูตร Balanced Scorecard คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตวั ที่ควรรู"้
: หลักสูตร ผูน้ ายุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต รุน่ ที่ 1/2561
กำรดำรงตำแหน่งในปั จจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จานวน 3 แห่ง
กรรการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท นา้ ตาลครบุรี จากัด (มหาชน)
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
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จานวน 10 แห่ง

:
:
:
:
:
:

กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด
กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จากัด
กรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: กรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิตศิ าสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวฒ
ั นา
: กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
กรรมการบริษัท ยงสมใจ จากัด
ประวัติกำรทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง
2531 – ปั จจุบนั
: บริษัท ยงสมใจ จากัด
2533 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด
2545 – ปั จจุบนั
: กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จากัด
2547 – ปั จจุบนั
: กรรมการวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาฯ
2553 – ปั จจุบนั
: กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
2553 – ปั จจุบนั
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นา้ ตาลครบุรี จากัด (มหาชน)
2555 – ปั จจุบนั
: กรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิตศิ าสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
2555 – ปั จจุบนั
: กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวฒ
ั นา
2557 - 2560
: กรรมการกาหนดมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 – ปั จจุบนั
: กรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 – 2561
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบนั
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบนั
: กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 – ปั จจุบนั
: กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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ประวัติผู้สอบบัญชี
ชื่อ – นำมสกุล (Thai)

นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์

Name (English)

(Miss Somjintana Pholhirunrat)

บัตรประจำตัวประชำชน
ทีอ่ ยู่ (Address)

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

กำรศึกษำ (Education)
ปริญญาตรี

:- บัญชีบณ
ั ฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
บริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท
:- บัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อื่น ๆ
:- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 5599
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ประสบกำรณ์กำรทำงำน (Work Experience)
ปี
บริษัท
ตำแหน่ง
2554-ปัจจุบนั
บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
หุน้ ส่วน
2539-2554
สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ
2532-2539
บริษัท แปลน พับลิชชิ่ง จากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ผู้สอบบัญชีบริษทั มหำชนในตลำดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป
บริษัท สหพัฒนพิบลู จากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ผู้ชำระบัญชี (ร่วมคณะทำงำนชำระบัญชีทไี่ ด้รับกำรแต่งตั้งจำกกระทรวงกำรคลัง)
บริษัท นวแฟคตอริง่ จากัด
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จากัด
บริษัท เงินทุน มหาสมุทร จากัด
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ประวัติผู้สอบบัญชี
1. ชื่อ-สกุล นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร
2. ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ที่ปรึกษา ด้านวิชาการบัญชี และสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ตำแหน่งทำงบริหำร หุน้ ส่วน ฝ่ ายสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
4. วุฒิกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำ
ชื่อวุฒิ
วิชำเอก
สถำบัน
ปี ทีส่ ำเร็จ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
บัญชี
บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547
มหาบัณฑิต
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
บัญชีบณ
ั ฑิต
บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
อื่น ๆ
5. สถำนทีต่ ดิ ต่อ
ที่ทางาน 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 085-5544776 , 02-332-5126 ต่อ 116
ที่พกั 406/135 ถ.อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพ 10250
6. ผลงำนทำงวิชำกำร (งำนแต่ง เรียบเรียง แปล วิจัย บทควำม)
ผลงำนทีท่ ำให้กับสภำวิชำชีพ
- ร่วมสอบทานการแปลมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(TFRS for SMEs)
- ร่วมแปลตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่งจูงใจ
- ร่วมแปลตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่าที่ทาขึน้ ตามรู ปแบบ
กฎหมาย
- ร่วมแปลตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
ผลงำนทีท่ ำให้กับสถำนศึกษำ
- ร่วมแต่งตาราและบรรยาย เรื่อง การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขัน้ สูง รหัสวิชา 32444
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7. ประสบกำรณ์ด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ
ด้ำนวิชำกำร
- เป็ นวิทยากรบรรยาย วิชาการด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ประจา บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
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- เป็ นวิทยากรบรรยาย ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ให้แก่สภาวิชาชีพบัญชี –หัวข้อที่เคยบรรยาย
ได้แก่
- การจัดทางบกระแสเงินสด
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)
- การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี (TSQC1)
เป็ นต้น
- เป็ นวิทยากรบรรยาย วิชาการด้านการบัญชีให้กบั บริษัทเอกชน – หัวข้อที่เคยจัดอบรม ได้แก่
- การวิเคราะห์งบการเงินสาหรับกิจการที่ปฏิบตั ิตาม TFRS for NPAEs
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้
- การจดทางบการเงินรวม
- เป็ นวิทยากรบรรยาย วิชาการด้านการสอบบัญชีให้กบั บุคคลที่สนใจ – หัวข้อที่เคยจัดอบรม ได้แก่
- มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2555 (ทุกฉบับ)
- การเขียนหน้ารายงานการสอบบัญชี
ด้ำนวิชำชีพ
2543
พนักงานฝึ กงาน
ที่ บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส จากัด
2544 – 2548
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีอาวุโส ที่ บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
2548 – 2553
ผูจ้ ดั การด้านสอบบัญชี
ที่ บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
2553 – 2554
ผูจ้ ดั การฝ่ ายงบประมาณ ที่ บริษัท ไทยนา้ ทิพย์ จากัด
2554 ถึง ปัจจุบนั
หุน้ ส่วน ฝ่ ายสอบบัญชี
ที่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
2554 ถึง 2557
อนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
2558 ถึง 2559
คณะทางานมาตรฐานรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
สภาวิชาชีพบัญชี
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สิ่งทีส่ ่งมำด้วยลำดับที่ 6
ข้อมูลกรรมกำรอิสระทีบ่ ริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
1.

รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์
อำยุ 61 ปี
สัญชำติ ไทย
ตำแหน่ง
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันทีเ่ ข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
3 ธันวาคม 2557 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็ นเวลา 7 ปี )
ทีอ่ ยู่
29/37 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10310
คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of MINNESOTA,U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of MINNESOTA,U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมหลักสูตกรรมกำร
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 69/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 3 แห่ง)
- 2556 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน)
- 2555 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โคสท์
เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
- 2554 – ปั จจุบนั กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหการ
ประมูล จากัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)
- 2554 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี. พรีเซียส เมททอล จากัด
- 2554 – ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เลิรน์ เทค จากัด
- 2554 – ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท สเปเชียลตีเ้ ท็ค คอร์ปอเรชั่น จากัด
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งทีส่ ำคัญ
- 2556 – ปั จจุบนั กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์
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2555 – ปั จจุบนั กรรมการ คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
2555 – ปั จจุบนั กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพเิ ศษ กระทรวงยุติธรรม
2550 – ปั จจุบนั ผูอ้ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตภาคพิเศษ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
กำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
กำรมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษทั ใหญ่ และบริษทั ในเครือ
ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นทีอ่ ำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อ
บริษัท
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ
100)
ส่วนได้เสียในวำระทีเ่ สนอในกำรประชุม
ไม่มี
-
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1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

สิ่งทีส่ ่งมำด้วยลำดับที่ 6
2.

นำยสุทธิธรรม จิรำธิวัฒน์
อำยุ 71 ปี
สัญชำติ ไทย
ตำแหน่ง - กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันทีเ่ ข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
3 ธันวาคม 2557 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็ นเวลา 7 ปี )
ทีอ่ ยู่
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) IONA University U.S.A
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า University of Maryland (COLLEGE PARK, MARYLAND) U.S.A
กำรอบรมหลักสูตกรรมกำร
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 37/2003
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 4 แห่ง)
- ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
- ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
- ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
- ปั จจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)
- ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จากัด
- ปั จจุบนั ประธานคณะบริหาร บริษัท เดอะวินเทจคลับ จากัด
- ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอิรธ์ แคร์ จากัด
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งทีส่ ำคัญ
- 2552-2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด
กำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
กำรมีส่วนได้เสียในบริษทั บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ
ไม่มี
หน้า 39

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นทีอ่ ำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อ
บริษัท
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
ส่วนได้เสียในวำระทีเ่ สนอในกำรประชุมครั้งนี้
เป็ นผูท้ ่ถี กู เสนอชื่อให้ท่ปี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในวาระที่ 5
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บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

สิ่งทีส่ ่งมำด้วยลำดับที่ 6
3.

รศ.ดร.กัลยำนี ภำคอัต
อำยุ 61 ปี
สัญชำติ ไทย
ตำแหน่ง - กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันทีเ่ ข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
3 ธันวาคม 2557 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็ นเวลา 7 ปี )
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 318 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญาเอก Ph.D (Finance) RMIT University, Melbourne, Australia
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ-การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA)
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กำรอบรมหลักสูตกรรมกำร
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 99/2012 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ควำมเชี่ยวชำญ
ด้านการบัญชี
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 3 แห่ง)
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งทีส่ ำคัญ
- 2553 - ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2556 – 2558 รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กำรถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
กำรมีส่วนได้เสียในบริษทั บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ
ไม่มี
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บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นทีอ่ ำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
ส่วนได้เสียในวำระทีเ่ สนอในกำรประชุมครั้งนี้
เป็ นผูท้ ่ถี กู เสนอชื่อให้ท่ปี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในวาระที่ 5
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บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

สิ่งทีส่ ่งมำด้วยลำดับที่ 7
ข้อบังคับของบริษทั เฉพำะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุน้
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
หมวดที่ 5
คณะกรรมกำร
ข้อ 18.

ข้อ 19.

ข้อ 20.

ข้อ 25.

ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดาเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า
(5) คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร
และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
กรรมการบริษัทจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี คุ คลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานที่
ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ท่สี ดุ กับหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกัน
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลง
มติอนุมตั ิ โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และ
จะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
ก็ได้ นอกจากนีก้ รรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ มาจากพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัท
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บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

หมวดที่ 6
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
ทัง้ หมดเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไ ด้ โดยจะต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีท่คี ณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้ อื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็
ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็ นการประชุมผู้
ถือหุน้ ที่คณะกรรมการเป็ นผูเ้ รียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้
มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร ทัง้ นี ้ หากจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่งเป็ นผูร้ อ้ งขอให้เรียกประชุมผูถ้ ือหหุน้ ในครัง้ นัน้ จะต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช่จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุ มพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม ทัง้ นีใ้ ห้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ทัง้ นี ้ สถานที่ท่จี ะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือ
หุน้ ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้
ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนใี ้ ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
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ข้อ 40.

ข้อ 41.

สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ท่ปี ระชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมคนใด
คนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุน้ หนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้
เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลือกตัง้ กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการ
กับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุน้ กูข้ องบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
กิจการที่ท่ปี ระชุมสามัญประจาปี พึงเรียกประชุมมีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา
(3) พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่น ๆ
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สิ่งทีส่ ่งมำด้วยลำดับที่ 8
ข้อบังคับของบริษทั ทีเ่ สนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับใหม่

27.

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็ นการประชุมด้วย
ตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้อง
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้
ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ในกรณีท่มี ีรอง
ประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธานที่ ป ระชุม แต่ ถ้า ไม่มีร องประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็ นการประชุมด้ว ย
ตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้อง
มี ก รรมการมาประชุม ไม่ น้อ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้
ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ในกรณี ท่ีมีรอง
ประธานกรรมการอยู่ ให้ร องประธานกรรมการเป็ น
ประธานที่ ป ระชุม แต่ ถ้า ไม่ มี ร องประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุ มนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม

นอกเหนือจากข้อกาหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็ นการ
ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กรรมการที่ เ ข้า ร่ ว ม
ประชุ ม ทั้ ง หมดจะต้อ งอยู่ ใ นราชอาณาจั ก ร และ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งใน
สามขององค์ ป ระชุ ม จะต้ อ งอยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม แห่ ง
เดี ย วกั น และจะต้ อ งกระท าผ่ า นระบบควบคุ ม
การประชุ ม ที่ มี ก ระบวนการรั ก ษาความมั่ นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือ
ทั้ ง เสี ย งและภาพ (แล้ ว แต่ ก รณี ) ของกรรมการ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทัง้ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการบันทึกดังกล่าว
และระบบควบคุ ม การประชุ ม ต้อ งมี อ งค์ป ระกอบ
พื ้น ฐานเป็ น ไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษา
ความมั่ นคงปลอดภั ย ของการ ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม

ในกรณี ท่ี มี ก ารประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การ
ดาเนินการจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่กฎหมายกาหนด
การวิ นิ จ ฉัย ชีข้ าดของที่ ป ระชุม คณะกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
และถ้า คะแนนเสี ย งเท่ ากัน ให้ป ระธานในที่ ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็ นเสียงชีข้ าด
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บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
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TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

ข้อ

ข้อบังคับเดิม
การวิ นิ จ ฉัยชี ้ขาดของที่ ประชุม คณะกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
และถ้า คะแนนเสี ย งเท่ ากัน ให้ป ระธานในที่ ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็ นเสียงชีข้ าด

ข้อบังคับใหม่
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บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
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สิ่งทีส่ ่งมำด้วยลำดับที่ 9

1.

2.

3.

เอกสำรและหลักฐำนแสดงสิทธิทผี่ ู้เข้ำร่วมประชุมต้องนำมำแสดงในวันประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1
กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรู ปถ่าย
ของผูถ้ ือหุน้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2
กรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก)
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข)
สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1
ข้างต้น และผูม้ อบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค)
เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล
2.1
กรณีผแู้ ทนของผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก)
เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
(ข)
สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.2
กรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก)
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข)
สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยผูแ้ ทนนิติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบคุ คลซึ่งลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
(ค)
เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมิได้มีสญ
ั ชาติไทยหรือเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ ให้นาความในข้อ 1.
และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผูถ้ ือหุน้ หรือผูเ้ ข้าร่วมประชุ มซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็ น นิติ
บุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทัง้ นีภ้ ายใต้บงั คับดังต่อไปนี ้
(ก)
หนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของ
ประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้ อยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้ นก็ได้ ทั้งนี ้ จะต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบคุ คล ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลและเงื่อนไข
หรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อที่ตงั้ สานักงานใหญ่
(ข)
เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษา
ไทยหรื อ ภาษาอัง กฤษแนบมาพร้อ มด้วย และให้ผู้แ ทนนิ ติ บุคคลนั้น รับ รองความ
ถูกต้องของคาแปล
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บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
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สิ่งทีส่ ่งมำด้วยลำดับที่ 10
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเป็ นแบบทีง่ ำ่ ยไม่ซับซ้อน)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่
วันที่

.
เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า

สัญชาติ

อยู่บา้ นเลขที่

ถนน

อาเภอ/เขต
.

.
.

ตาบล/แขวง

.

จังหวัด

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

รหัสไปรษณีย ์
จากัด (มหาชน)

ทีวี ธันเดอร์

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

หุน้ สามัญ

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

หุน้ บุรมิ สิทธิ

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

ขอมอบฉันทะให้
(1)

อายุ

อยู่บา้ นเลขที่

ถนน

อาเภอ/เขต

ปี

ตาบล/แขวง
จังหวัด

.
รหัสไปรษณีย ์

.

หรือกรรมการอิสระ
(2)
อยู่บา้ นเลขที่
อาเภอ/เขต
(3)

นายมนตรี โสคติยานุรกั ษ์
29/37 ซอยลาดพร้าว 23
จตุจกั ร

ถนน
จังหวัด

นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์

อายุ
ลาดพร้าว

62

ปี

ตาบล/แขวง จันทรเกษม

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย ์
อายุ

.

10900
71

.
ปี

หน้า 49

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446
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TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

อยู่บา้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

999

ถนน

พระรามที่ 1

ปทุมวัน

(4)

จังหวัด

ตาบล/แขวง
กรุงเทพมหานคร

นางกัลยานี ภาคอัต

อยู่บา้ นเลขที่

318

อาเภอ/เขต

จตุจกั ร

ถนน

พหลโยธิน
จังหวัด

ปทุมวัน
รหัสไปรษณีย ์ 10330
อายุ

ตาบล/แขวง

กรุงเทพมหานคร

.

61

.
ปี

จันทรเกษม

.

รหัสไปรษณีย ์ 10900

.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์
อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ
พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ลายมือชื่อ
(

. ผูม้ อบฉันทะ
)

ลายมือชื่อ
(

. ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลายมือชื่อ
(

. ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลายมือชื่อ
(

. ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผมู้ อบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตำยตัว)
เขียนที่
วันที่

.
เดือน

(1) ข้าพเจ้า

พ.ศ.

.

สัญชาติ

อยู่บา้ นเลขที่

.ถนน

อาเภอ/เขต

.

ตาบล/แขวง
จังหวัด

.

รหัสไปรษณีย ์

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

.
จากัด (มหาชน)

ทีวี ธันเดอร์

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

หุน้ สามัญ

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

หุน้ บุรมิ สิทธิ

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
1.
อยู่บา้ นเลขที่

อายุ
ถนน

ปี

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

.
รหัสไปรษณีย ์

.

หรือกรรมการอิสระ
2.

นายมนตรี โสคติยานุรกั ษ์

อยู่บา้ นเลขที่

29/37 ซอยลาดพร้าว 23

อาเภอ/เขต

จตุจกั ร

ถนน
จังหวัด

อายุ

ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร

62

ปี

ตาบล/แขวง จันทรเกษม
รหัสไปรษณีย ์

.

10900

.

หรือ
3.
อยู่บา้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

999
ปทุมวัน
4.

นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
ถนน

พระรามที่ 1
จังหวัด

นางกัลยานี ภาคอัต

อายุ
ตาบล/แขวง

กรุงเทพมหานคร

71

ปี

ปทุมวัน

.

รหัสไปรษณีย ์ 10330
อายุ

61

.
ปี
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อยู่บา้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

318

ถนน

จตุจกั ร

พหลโยธิน
จังหวัด

ตาบล/แขวง

กรุงเทพมหานคร

จันทรเกษม
รหัสไปรษณีย ์

.
10900 .

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์
อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ
พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดาเนินการของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้ อบ
บัญชีประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
หน้า 52

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
การแต่งตัง้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง กลับเข้าดารงตาแหน่ง 2 คน
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5.1 รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5.2 นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง
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วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้
ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6)

ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชดั เจนหรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลายมือชื่อ
(

. ผูม้ อบฉันทะ
)

ลายมือชื่อ
(

. ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลายมือชื่อ
(

. ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลายมือชื่อ
(

. ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1.ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2.วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3.ในกรณีท่มี ีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติม
ได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
.
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.ณ ธันเดอร์สตูดิโอ
(ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
10310 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
วาระที่

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
วาระที่

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
วาระที่

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
วาระที่

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
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วาระที่

เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบทีใ่ ช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุน้ เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุน้ )
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
เขียนที่
วันที่

.
เดือน

(1) ข้าพเจ้า

พ.ศ.

.

สัญชาติ

อยู่บา้ นเลขที่

.ถนน

อาเภอ/เขต

.

ตาบล/แขวง
จังหวัด

.

รหัสไปรษณีย ์

.

ในฐานะผูป้ ระกอบการธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั

.

ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

ทีวี ธันเดอร์

จากัด (มหาชน)

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

หุน้ สามัญ

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

หุน้ บุรมิ สิทธิ

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
1.
อยู่บา้ นเลขที่

อายุ
ถนน

อาเภอ/เขต

ปี

ตาบล/แขวง
จังหวัด

.
รหัสไปรษณีย ์

.

หรือกรรมการอิสระ
2.

นายมนตรี โสคติยานุรกั ษ์

อยู่บา้ นเลขที่

29/37 ซอยลาดพร้าว 23

อาเภอ/เขต

จตุจกั ร

ถนน

จังหวัด

ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร

อายุ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย ์

62

ปี

จันทรเกษม

.

10900

.
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หรือ
3.
อยู่บา้ นเลขที่

นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์

999

อาเภอ/เขต

ถนน

พระรามที่ 1

ปทุมวัน

จังหวัด

4.

อายุ
ตาบล/แขวง

กรุงเทพมหานคร

นางกัลยานี ภาคอัต

อยู่บา้ นเลขที่

318

ถนน

อาเภอ/เขต

จตุจกั ร

พหลโยธิน

จังหวัด

ปี

ปทุมวัน

.

รหัสไปรษณีย ์ 10330
อายุ

ตาบล/แขวง

กรุงเทพมหานคร

71

.

61

ปี

จันทรเกษม

.

รหัสไปรษณีย ์

10900

.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์
อิน ทาวน์) กรุงเทพมหานคร 10310 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้
ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุน้ สามัญ

หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดาเนินการของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
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เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผูส้ อบ
บัญชีประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
การแต่งตัง้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง กลับเข้าดารงตาแหน่ง 2 คน
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5.1 รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5.2 นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
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วาระที่ 6. พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้
ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6)

ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชดั เจนหรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
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กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลายมือชื่อ
(

. ผูม้ อบฉันทะ
)

ลายมือชื่อ
(

. ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลายมือชื่อ
(

. ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลายมือชื่อ
(

. ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมำยเหตุ
1. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
(2) หนัง สื อ ยื น ยัน ว่ า ผู้ล งนามในหนัง สื อ มอบฉั น ทะแทนได้รับ อนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ คัส โตเดี ย น
(Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลง
คะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุค คล
5. ในกรณี ท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ
เพิ่มเติมได้ในใบประจา ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
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บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
.
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์
อิน ทาวน์) กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
วาระที่

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
วาระที่

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
วาระที่

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
วาระที่

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง
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วาระที่

เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

.
เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง
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สิ่งทีส่ ่งมำด้วยลำดับที่ 11

แผนทีส่ ถำนทีป่ ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์)
เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-559-0022
โดยสารรถประจาทาง เส้นทางถนนลาดพร้าว (เข้าซอยลาดพร้าว 94)
สาย 8,27,44,96,145,502,92,172,122,126

เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มาประชุม บริษัทฯจัดให้มีบริการรถตูร้ บั ส่งผู้
ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม ณ บริเวณปากซอยลาดพร้าว 112 (บริเวณปั้มนา้ มันเชลล์) ไปยังสถานที่
ประชุม ธั นเดอร์ส ตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) รอบที่ 1 เวลา 12.00 / รอบที่ 2 เวลา 13.00 และรอบ
สุดท้ายเวลา 13.30 น. และเดินทางกลับจาก ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) ไปยังจุดจอดรถรับส่ง
รถโดยสารประจาทางปากซอยลาดพร้าว 94 หลังเสร็จสิน้ การประชุม
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สิ่งทีส่ ่งมำด้วยลำดับที่ 12
ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน) ประจำปี 2563
ผูถ้ ือหุน้ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน) ทุกท่านต้องผ่านการคัดกรอง ณ จุดคัดกรอง และปฏิบตั ิตามมาตรการและแนวปฏิบตั ิการเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดประชุมอย่างเคร่งครัด บริษัทฯอนุญาตให้
เฉพาะท่านผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนแล้วเท่านัน้ เข้าสู่หอ้ งประชุม โดยไม่อนุญาตให้ผตู้ ิดตามเข้าห้องประชุมด้วย

มาด้วยตนเอง

บริษัทลงทะเบียนการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ด้วยระบบ Barcode

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนอง (เริ่ม 12.00 น.)

ผูร้ บั มอบฉันทะ
โต๊ะลงทะเบียนผูร้ บั มอบฉันทะ (เริ่ม 12.00 น.)

แสดงบัตรประจาตัว และ แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
- แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่ถกู ต้องครบถ้วน
- แสดงสาเนาบัตรประจาตัวผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง

สอบทานและตรวจสอบความถูกต้อง
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 14.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
กรณีที่มีผตู้ อ้ งการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน (สาหรับผูค้ ดั ค้านหรืองดออกเสียง)

บริษัทได้จดั ให้มี Inspector ซึ่งเป็ นที่
ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อทา
หน้าที่ดแู ละ และตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ เพื่อให้การประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับบริษัท

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูค้ ดั ค้าน
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม

*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
หน้า 65

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
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สิ่งทีส่ ่งมำด้วยลำดับที่ 13
กำรใช้รหัสคิวอำร์ (QR Code) สำหรับดำวน์โหลด รำยงำนประจำปี 2562
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยบริ ษั ท ศู น ย์รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด ใน
ฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พฒ
ั นาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้
ถือหุน้ และรายงานประจาปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเรียกดูขอ้ มูลได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขัน้ ตอนต่อไปนี ้
สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึน้ มาด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนัน้ เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ

กรณีท่ไี ม่มีขอ้ ความ (Notification) บนมือถือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถสแกน QR Code จาก
แอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line
เป็ นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Code READER , Facebook หรือ Line
ขัน้ ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line และเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)

เลือก QR Code

สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม

หน้า 66

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

สิ่งทีส่ ่งมำด้วยลำดับที่ 14
แนวทางปฏิบตั แ
ิ ละมาตรการเพือ
่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า (COVID-19)
สาหรับการประชุมสามัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2563 ของบริษท
ั ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน) มีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเป็ นการป้องกันการแพร่ระบาดและดูแลสุข ภาพความปลอดภัยของผู้เข้า ร่ว ม
ประชุมและเจ้าหน้าที่ผูม้ ีส่วนร่วมในการจัดการประชุมทุกท่าน บริษัทฯจึงได้กาหนดแนวทางและมาตรการเพื่อ
ป้ อ งกัน การแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้อ ไวรัส COVID-19 สาหรับ การประชุม ให้เ ป็ น ไปตามที่ ท างราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
อย่างเคร่งครัด ดังนี ้
1. บริ ษั ท ฯ ขอควำมร่ ว มมื อ ให้ ท่ ำ นผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ำรณำมอบฉั น ทะกำรเข้ ำ ประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจำปี 2563 ให้แก่กรรมกำรอิสระ
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง
บริษัทฯขอความร่วมมือมายังผูถ้ ือหุน้ ให้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานล่วงหน้า
มายังบริษัทฯทางไปรษณียล์ งทะเบียน ภายในวันที่ 26 มิถนุ ายน 2563 ตามที่อยู่ดงั นี ้
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
สานักเลขานุการบริษัท
เลขที่ 1213/309-310 ซอยลาดพร้า ว 94 (ปั ญ จมิ ต ร) ถนนศรี ว รา แขวงพลับ พลา เขตวัง ทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามในวาระใด สามารถส่งข้อซักถามดังกล่าวล่วงหน้า มายังเลขานุการบริษัท ที่
อีเมล์ secretary@tvthunder.co.th ตัง้ แต่วนั ที่ 9 – 26 มิถนุ ายน 2563 โดยบริษัทจะรวบรวมเพื่อนาไปสอบถามในที่
ประชุม และบันทึกในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
2. กรณีผู้ถือหุน้ ทีม่ คี วำมประสงค์จะเข้ำเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ปฏิบตั ิตามมาตรการและแนวทางการดาเนินการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี ้
2.1 บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้า
ร่วมการประชุม
2.2 กำรคั ด กรอง บริษัทฯจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้อง
ประชุม ผูเ้ ข้าประชุมทุกท่านต้องกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรค COVID-19” ที่เจ้าหน้าที่ ณ จุด
ตรวจคัดกรองที่จดั เตรียมไว้ และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยหากท่านไม่ผ่านการคัดกรอง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญำตให้ท่ำนเข้ำไปในบริเวณพืน้ ที่ประชุมในทุกกรณี และขอความร่วมมือผูเ้ ข้าประชุม
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ท่ีจดุ คัดกรองอย่างเคร่งครัด (กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
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2.3 กำรลงทะเบียนเข้ำและออก ผูเ้ ข้าประชุมทุกคนต้องลงทะเบียนเข้า -ออก โดยใช้โทรศัพท์มือถือ
สแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) และ/หรือบันทึกลงทะเบียนเข้า-ออกในแบบฟอร์มของบริษัทฯ ที่บริเวณจุด
ลงทะเบียน และจะต้องลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ในการติดตามตัวผูเ้ ข้าประชุมกรณี
พบว่ามีผตู้ ิดเชือ้ ไวรัส COVID-19
ผูเ้ ข้าประชุมที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนจะได้รบั สติ๊กเกอร์ ขอให้ท่ำนติดสติ๊กเกอร์ และสวม
หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำทีอ่ ยู่ในบริเวณพืน้ ทีก่ ำรประชุม บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผู้
ถือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนแล้วเท่า นั้นเข้าสู่หอ้ งประชุม โดยไม่อนุญาตให้
ผูต้ ิดตามเข้าห้องประชุมด้วย
3. กำรประชุม
3.1 บริษัทฯเตรียมการเพื่อลดความแออัดของผูถ้ ือหุน้ ในพืน้ ที่ประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างในจุดคัดกรอง
จุดตรวจเอกสารและจุดลงทะเบียนอย่างน้อย 2 เมตร รวมถึงรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร ในบริเวณพืน้ ที่
จัดงาน และจะจัดที่น่ งั ในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอีอ้ ย่างน้อย 2 เมตร ซึ่งทาให้มีจานวนที่น่งั จากัด
สามารถรองรับผูถ้ ือหุน้ ได้ประมาณ 30 ที่น่งั โดยบริษัทฯ จะระบุเลขที่น่งั ให้ผถู้ ือหุน้ ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ นั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวผูเ้ ข้าประชุมกรณีพบว่า มีผตู้ ิดเชือ้
ไวรัส COVID-19 หากที่น่ งั เต็มแล้ว บริษัทฯขอความร่วมมือในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วม
ประชุม
3.2 เพื่อสุขอนามัยที่ดี บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆในบริเวณงาน โดยจะมีเฉพาะนา้ ดื่ม
บรรจุขวดจัดให้ในห้องประชุมเท่านัน้
3.3 บริษัทฯขอความร่วมมือโดยเคร่งครัดให้ผเู้ ข้าประชุมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
การประชุม งดการพูดคุยในที่ประชุม และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.5 – 2 เมตร ในขณะเดียวกัน
บริษัทฯได้กาหนดให้ผปู้ ฏิบตั ิงานทุกท่านพึงปฏิบตั ิเช่นเดียวกับท่านผูเ้ ข้าประชุม
4. กำรจัดเตรียมกำรอื่น ๆ
4.1 บริษัทฯได้ดูแลควบคุมการทาความสะอาดสถานที่จัดการประชุมให้สะอาดเรียบร้อยก่อนเริ่มการ
ประชุม และเน้นยา้ การทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผสู้ มั ผัสจานวนมาก
4.2 บริษัทฯจะจัดเตรียมจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งาน
ร่วมกันจานวนมาก เช่นห้องประชุม จุดลงทะเบียน เป็ นต้น
4.3 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีขอ้ กาหนดหรือมาตรการใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติม
เกี่ ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้ หากเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้า
ประชุมอันเกิดจากกระบวนการและขัน้ ตอนที่เข้มงวดและเคร่งครัดมากขึน้ กว่าสถานการณ์ปกติ
สานักเลขานุการบริษัท
โทร. 0-2559-0022 ต่อ 229 , 155
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