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ที่ TVT.CS.002/2564 
วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2564 
 

เรื่อง  การงดจา่ยเงินปันผลและก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  
 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจง้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 
22 กมุภาพนัธ ์2564 สรุปไดด้งันี ้

 

1. มีมติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และรายงานผูส้อบบญัชี 

 
2. มีมติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิงดจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง

ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากผลการ
ด าเนินงานมีผลขาดทนุ 

 
 3. มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการส าหรบัปี 2564 โดยคณะกรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนรายไตรมาสทุกไตรมาส และเบีย้ประชุมต่อครัง้ ภายใน
วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ดงันี ้ 

1. เบีย้ประชมุ 
ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 

ประธานกรรมการบรษิัท 20,000 
กรรมการบรษิัท 15,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 15,000 
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 20,000 
กรรมการบรหิารความเส่ียง 15,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 15,000 
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2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส  
ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อ

ท่านต่อไตรมาส 
ประธานกรรมการ 30,000 
กรรมการ 30,000 

 

4. มีมตใิหน้ าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้  

1) นายภษิูต ไลท้อง        

2) พิรฐั เย็นสดุใจ  

3) นายณฐกฤต วรรณภิญโญ  

ซึ่งเป็นกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทอีกวาระหน่ึง  

 
5. มีมติใหน้ าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 

2564 จากบรษิัท ส านกังาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ มีรายชื่อดงันี ้
1. ดร.วิรชั อภิเมธีธ ารง  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 1378 หรือ 
2. นายชยักรณ ์อุ่นปิติพงษา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3196 หรือ 
3. นายอภิรกัษ์ อติอนวุรรตน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5202 หรือ 
4. ดร.ปรีชา สวน   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 6718 หรือ 
5. นางสาวกรแกว้ ดาบแกว้  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 8463 
 

6. อนุมตัิก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์
สตูดิโอ (ทาวน ์อิน ทาวน)์ เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง   กรุงเทพมหานคร 
10310  

และอนุมตัิการมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  เป็นผู้
มีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงการออกหนงัสือเชิญประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้น การแก้ไขเปล่ียนแปลงวัน เวลา สถานที่  รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ไดต้ามความจ าเป็นและ
เหมาะสมภายใตข้้อก าหนดของกฎหมาย โดยพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) ทัง้นีห้ากมาตรการต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัสขุอนามยัมีการเปล่ียนแปลง บริษัท
จะแจง้ใหท้ราบในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ หรือทางเว็บไซดข์องบรษิัท 
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โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และรายงานผูส้อบบญัชี ประจ าปี  

2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิน 

ปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2564 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 
โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 

2564  
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นางศิรพิร รติรตันานนท)์ 
เลขานกุารบรษิัท 


