
 

 

ท่ี TVT/ตลท001/2560 
วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

เร่ือง  การจ่ายเงินปันผลและกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 
17 กมุภาพนัธ์ 2560 ดงันี ้

 
1. มีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพ่ือพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร

ขาดทนุเบด็เสร็จ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบญัชี 
2. มีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพ่ือพิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 

2559 เพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2,514,109 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.045 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ จํานวน 36,000,000 บาท สําหรับหุ้น
สามญัเดิมของบริษัทฯ ท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วจํานวน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 36,000,000 บาท คิด
เป็นอตัราร้อยละ 75.00 ของกําไรสทุธิจากผลดําเนินงานหลงัหกัสํารองตามกฎหมายปี 2559  ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาจะถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10  
 ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์กําหนดในประมวลรัษฎากร 
มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจํานวน 0.045 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไรสทุธิของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลอตัราร้อย
ละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผล สามารถหกัเครดิตภาษีเงินได้ในอตัรา 20/80 ของเงินปันผล 

บริษัทฯ กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีรับสิทธิเงินปันผล ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และ
ให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (ตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 ทัง้นี ้กําหนดวนัจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 24 
พฤษภาคม 2560 

สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 

3. มีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสําหรับปี 2560 โดยคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายไตรมาสทกุไตรมาส และเบีย้ประชุมต่อครัง้ ภายใน
วงเงินรวมไมเ่กิน 2,000,000 บาท ดงันี ้ 

1. เบีย้ประชมุ 
 



 

 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตําแหน่ง คา่เบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 

ประธานกรรมการบริษัท 20,000 
กรรมการบริษัท 15,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 15,000 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ตําแหน่ง คา่เบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 20,000 
กรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ตําแหน่ง คา่เบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,000 

 
2. คา่ตอบแทนรายไตรมาส  

ตําแหน่ง คา่ตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ตอ่
ทา่นตอ่ไตรมาส 

ประธานกรรมการ 30,000 
กรรมการ 30,000 

 
4. มีมติให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพ่ือพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ 1) นายสทุธิธรรม  

จิราธิวฒัน์ และ 2) รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  

5. มีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพ่ือพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ประจําปี 
2560 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ มีรายช่ือดงันี ้

1. นายไพบลู  ตนักลู   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4298 หรือ 
2. นางณฐพร  พนัธ์อดุม   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3430 หรือ 
3. นายพิสฐิ  ทางธนกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4095 
โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 ทําการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จํานวน 
1,796,000บาท ซึง่ไม่รวมค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 1,315,600 บาท รวมเป็นเงิน
คา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2560 จํานวน 3,111,600 บาท 



 

 

6. อนมุติักําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ Green 
Park Studio  ชัน้ 1  อาคาร  Green Park Studio เลขท่ี 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู 
กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชี ประจําปี 

2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปี 2559 เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจําปี 2560 
วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 
วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
โดยบริษัทฯ กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 7 

มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 8 มีนาคม 
2560 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายณฐกฤต วรรณภิญโญ) 
เลขานกุารบริษัท 

 
 


