สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 7
ข้อบังคับของบริษทั เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
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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หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
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 หมดเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุ มไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 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 งขอให้เรียกประชุมผู้ถือหหุน้ ในครัง้ นัน้ จะต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช่จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร 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
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
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ข้อ 40.

ข้อ 41.

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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