
  บริษัท ทวีี ธันเดอร ์จ ำกัด (มหำชน)  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446 
1213/309-310 ซอยลำดพร้ำว 94(ปัญจมิตร) ถนนศรีวรำ แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

 TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609 
 

หนา้ 1 / 2 

 

 
ที่ TVT.CS.010/2563 

วนัท่ี  30 มิถนุายน  2563 
 

เรื่อง แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ตามที่ บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ัดใหม้ีการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 ณ ธันเดอร ์สตูดิโอ (ทาวน ์อิน ทาวน)์ ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310  โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติในแต่ละวาระ สรุปไดด้งันี ้
1. มีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้                    
รบัรอง 525,205,409 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    100.00% 
ไม่รบัรอง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

2. รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงผลการด าเนินการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
3. มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และรายงานผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
รบัรอง 526,255,409 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    100.00% 
ไม่รบัรอง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

4. มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2562 เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 580,062.88 บาท และ
อนมุตัิการงดจ่ายปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
อนมุตั ิ 526,255,409 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

5. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ รศ.ดร. กลัยานี ภาคอตั และนายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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5.1 รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั 
อนมุตั ิ 526,255,409 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9999811%  
ไม่อนมุตั ิ 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000189%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

5.2 นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน ์
อนมุตั ิ 526,255,409 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

 
6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเท่ากบัปี 2562 โดยใหจ้่ายในรูปของเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนรายไตรมาส ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
อนมุตั ิ 526,255,409 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ            0.00% 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ            0.00% 

7. มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษิัทประจ าปี 2563 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 รวมจ านวน 2,150,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
อนมุตั ิ 526,255,409 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ            0.00% 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ            0.00% 

8. มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
อนมุตั ิ 526,255,409 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ            0.00% 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ            0.00% 

 
  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนบัถือ 
 

( นางศิรพิร รติรตันานนท ์) 
เลขานกุารบรษิัท 


