
 

 

ที ่TVT.CS.009/2561 
วนัท่ี  27  เมษายน  2561 
 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ตามที่ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 27 เมษายน 
2561 ณ ธันเดอร์สตูดิ โอ (ทาวน์อินทาวน์)  เลขที่  429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310  โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติในแตล่ะวาระ สรุปได้ดงันี ้
 
1. มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสยีงข้าง

มากของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้                    
รับรอง 511,099,602 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.00% 
ไมรั่บรอง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.00%  
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ              0.00% 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ              0.00% 

  
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีทีผ่า่นมา 
3. มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
อนมุตั ิ 511,099,602 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  99.97%  
ไมอ่นมุตั ิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00%  
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ          0.00% 
บตัรเสยี 177,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ          0.03% 

 
4. มีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2560 เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 773,303.45 บาท และอนมุตัิการงด

จ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
อนมุตั ิ 511,301,602 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00%  
ไมอ่นมุตั ิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.00%  
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ           0.00% 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ           0.00% 

  



 

 

5. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นายพิรัฐ เย็นสดุใจ นายภษิูต ไล้ทอง และนายณฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหนง่

ตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
5.1 นายพิรัฐ เย็นสดุใจ   
อนมุตั ิ 511,281,602 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00%  
ไมอ่นมุตั ิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00%  
งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ            0.00% 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ            0.00% 

 
5.2 นายภษิูต ไล้ทอง  
อนมุตั ิ 511,281,602 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00%  
ไมอ่นมุตั ิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.00%  
งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ           0.00% 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ           0.00% 

 
5.3    นายณฐกฤต วรรณภิญโญ  

อนมุตั ิ 511,281,602 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00%  
ไมอ่นมุตั ิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00%  
งดออกเสยีง 20,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ            0.00% 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ            0.00% 

 
6. มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,000,000 บาท ซึง่เป็นวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการ

ที่เท่ากบัปี 2560 โดยให้จ่ายในรูปของเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้
อนมุตั ิ 511,313,102 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00%  
ไมอ่นมุตั ิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00%  
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00%  
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ            0.00% 

   

7. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2561 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 รวมจ านวน 2,150,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทัง้หมด
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
อนมุตั ิ 511,313,102 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00%  
ไมอ่นมุตั ิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.00%  
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ            0.00% 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ            0.00%  

 



 

 

8. พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
อนมุตั ิ 511,313,102 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00%  
ไมอ่นมุตั ิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.00%  
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ             0.00% 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ             0.00% 

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
    ขอแสดงความนบัถือ 

 
( นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ) 

เลขานกุารบริษัท 


