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ท่ี TVT.CS.005/2562 
วนัท่ี  24  เมษายน  2562 
 

เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ตามท่ี บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จ ากดั (มหาชน) ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
ณ อาคารกรีนปาร์คสตดูโิอ เลขท่ี 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู  กรุงเทพมหานคร 10240  โดยท่ี
ประชมุผู้ถือหุ้นมีมตใินแตล่ะวาระ สรุปได้ดงันี ้
 
1. มีมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้                    
รับรอง 529,237,100 เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00% 
ไมรั่บรอง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
3. มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
รับรอง 529,237,100 เสียง คดิเป็นร้อยละ    100.00% 
ไมรั่บรอง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ        0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,083,687.01 บาท 
และอนุมตัิการจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไมเ่กิน 64,002,406.00 บาท  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
อนมุตั ิ 529,237,100 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00%  
ไมอ่นมุตัิ 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

5. มีมตอินมุตัแิตง่ตัง้นายมนตรี โสคตยิานุรักษ์ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และนางภทัรภร วรรณภิญโญ กรรมการท่ีต้องออก

จากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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5.1 นายมนตรี โสคตยิานรัุกษ์   
อนมุตั ิ 529,237,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.9999811%  
ไมอ่นมุตัิ 100 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.0000189%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

5.2 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ  
อนมุตั ิ 529,237,100 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00%  
ไมอ่นมุตัิ 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  
5.3    นางภทัรภร  วรรณภญิโญ  
อนมุตั ิ 529,237,100 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00%  
ไมอ่นมุตัิ 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  2,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงิน
คา่ตอบแทนกรรมการท่ีเท่ากบัปี 2561 โดยให้จ่ายในรูปของเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายไตรมาส ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
อนมุตั ิ 529,237,100 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00%  
ไมอ่นมุตัิ 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ            0.00% 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ            0.00% 

7. มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทประจ าปี 2562 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 รวมจ านวน 2,480,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
อนมุตั ิ 529,237,100 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00%  
ไมอ่นมุตัิ 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนบัถือ 
 

( นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ) 
เลขานกุารบริษัท 


