
 

 

ที่ TVT.CS.002/2561 
วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

เร่ือง  การงดจา่ยเงินปันผลและก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561เมื่อวนัท่ี 
23 กมุภาพนัธ์ 2561 สรุปได้ดงันี ้

 
1. มีมติให้น าเสนอตอ่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และรายงานผู้สอบบญัชี 
2. มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 

2560 เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 773,303.45 บาท และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 3. มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2561 โดยคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายไตรมาสทกุไตรมาส และเบีย้ประชุมต่อครัง้ ภายใน
วงเงินรวมไมเ่กิน 2,000,000 บาท ดงันี ้ 

1. เบีย้ประชมุ 
ต าแหนง่ คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ (บาท) 

ประธานกรรมการบริษัท 20,000 
กรรมการบริษัท 15,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 15,000 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 20,000 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 15,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 15,000 

 
 
 
 



 

 

2. คา่ตอบแทนรายไตรมาส  
ต าแหนง่ คา่ตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ตอ่

ทา่นตอ่ไตรมาส 
ประธานกรรมการ 30,000 
กรรมการ 30,000 

 
4. มีมตใิห้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ 1) นายพรัิฐ เย็นสดุใจ  2) 

นายภษิูต ไล้ทอง 3) นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่
กรรมการของบริษัทอกีวาระหนึง่  

5. มีมตใิห้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 
2561 จากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ มีรายช่ือดงันี ้

1. นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 2982 หรือ 
2. นายจมุพฎ ไพรรัตนากร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 7645 หรือ 
3. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 8125 
6. มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของ

บริษัท ดงันี ้ 
ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธาน
กรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู ่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ แตถ้่าไมม่ีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ีประชมุนัน้หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานท่ีประชมุ 

นอกเหนือจากข้อก าหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ทัง้หมดจะต้องอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุจ านวนไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามขององค์ประชมุจะต้องอยู่
ในที่ประชุมแห่งเดียวกนั และจะต้องกระท าผ่านระบบควบคมุการประชมุที่มีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้าน
สารสนเทศโดยให้มีการบนัทึกเสียง หรือทัง้เสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการ
ประชมุ รวมทัง้ข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบนัทกึดงักลา่ว และระบบควบคมุการประชมุต้องมีองค์ประกอบ
พืน้ฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ของการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสยีง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั



 

 

ก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื่น และ
ก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ ทัง้นี ้หากการประชมุในคราวนัน้เป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถ
จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

กรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้  ในกรณีนีใ้ห้ประธานกรรมการ
ก าหนดวนัและนดัประชมุภายในสบิสี ่(14) วนั  นบัแตว่นัได้รับค าร้องขอ 

ข้อ 32. คณะกรรมการจะต้องประชุมกนัอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่
ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด หรือประธานกรรมการจะก าหนดให้จดัการ
ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด
เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียก
ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ี
ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือ
หุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บังคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีส่บิห้า (45) 
วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม 
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี ้
หากจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเป็นผู้ ร้องขอให้เรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้จะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช่จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

7. อนมุตัิก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ธนัเดอร์ 
สตดูิโอ (ทาวน์อินทาวน์)  เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
10310 โดยมีระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชี ประจ าปี 

2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2560 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการงดจา่ยเงินปัน

ผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 



 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 13 มีนาคม 

2561  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายณฐกฤต วรรณภิญโญ) 
เลขานกุารบริษัท 

 
 


