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ที่ TVT.CS.005/2564 

วนัท่ี  27 เมษายน  2564 
 

เรื่อง แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ตามที่ บรษิัท ทีวี ธันเดอร ์จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2564 
ณ ธันเดอร ์สตดูิโอ (ทาวน ์อิน ทาวน)์ ซอยโรงเรียนพระยาประเสรฐิ แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  โดย
ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติในแต่ละวาระ สรุปไดด้งันี ้
1. มีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้                    
รบัรอง 535,066,001 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 2563 สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
รบัรอง 535,066,101 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    100.00% 
ไม่รบัรอง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

4. มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการงดจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล 
เนื่องจากผลการด าเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีผลการด าเนินเงานขาดทนุ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
อนมุตั ิ 535,066,101 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

5. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายภษิูต ไลท้อง , นายพิรฐั เย็นสดุใจ และนายณฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่ง

ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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5.1 นายภษิูต ไลท้อง 
อนมุตั ิ 535,066,101 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

5.2 นายพิรฐั เย็นสดุใจ 
อนมุตั ิ 535,066,101 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

5.3     นายณฐกฤต วรรณภิญโญ 
อนมุตั ิ 535,066,101 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเท่ากบัปี 2563 โดยใหจ้่ายในรูปของเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนรายไตรมาส ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
อนมุตั ิ 535,066,101 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 ส านกังาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษิัทประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 รวมจ านวน 1,750,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
อนมุตั ิ 535,066,101 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  
ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ            0.00% 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ            0.00% 

 
  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนบัถือ 
--นางภทัรภร วรรณภิญโญ-- 

 

( นางภทัรภร วรรณภิญโญ ) 
   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


