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ท่ี TVT.CS.003/2565 

วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2565 

 

เร่ือง  การจา่ยเงินปันผลและกาํหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  
 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จาํกัด (มหาชน) (บรษิัทฯ) ขอแจง้มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2565 เมื่อวนัท่ี 

22 กมุภาพนัธ ์2565 สรุปไดด้งันี ้
 

1. มีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไร

ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และรายงานผูส้อบบญัชี 

2. มีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 

2564 เพ่ือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 1,418,407.60 บาท และอนุมตัิจ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิน้ จาํนวน 

24,009,902.25 บาท โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิของบริษัทฯ ทัง้นีค้ิดเป็นรอ้ยละ 84.61 ของกาํไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิ้ติ

บคุคล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเงินปันผลของบรษิัทฯ  

โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัท ณ วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้มีสิทธิ

ไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565  

ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลของบรษิัทยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 

 3. มีมติให้นําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการสาํหรบัปี 2565 โดยคณะกรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนรายไตรมาสทุกไตรมาส และเบีย้ประชุมต่อครัง้ ภายใน

วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ดงันี ้ 

1. เบีย้ประชมุ 

ตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 

ประธานกรรมการบรษิทั 20,000 

กรรมการบรษิัท 15,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 15,000 

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 20,000 

กรรมการบรหิารความเส่ียง 15,000 
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ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 

 

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส  

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อ

ท่านต่อไตรมาส 

ประธานกรรมการ 30,000 

กรรมการ 30,000 

 

4. มีมตใิหน้าํเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนมุตัแิต่งตัง้  

1) นายมนตรี โสคติยานรุกัษ ์       

2) นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ  

3) นางภทัรภร วรรณภิญโญ  

ซึ่งเป็นกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิัทอีกวาระหน่ึง  

5. มีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 

2565 จากบรษิัท สาํนกังาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ มีรายชื่อดงันี ้

1. นายวิรชั อภิเมธีธาํรง  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 1378 หรือ 

2. นายชยักรณ ์อุ่นปิติพงษา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3196 หรือ 

3. นายอภิรกัษ ์อติอนวุรรตน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5202 หรือ 

4. นางสาวกรแกว้ ดาบแกว้  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 8463 

6. อนุมตัิกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์

สตูดิโอ (ทาวน ์อิน ทาวน)์ เลขท่ี 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 

10310  

และอนุมตัิการมอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร เป็นผู้

มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงการออกหนงัสือเชิญประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้น การแก้ไขเปล่ียนแปลงวัน เวลา สถานท่ี รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอ่ืน ๆ ไดต้ามความจาํเป็นและ

เหมาะสมภายใตข้้อกาํหนดของกฎหมาย โดยพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 

(COVID-19) ทัง้นีห้ากมาตรการต่าง ๆ ของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัสขุอนามยัมีการเปล่ียนแปลง บริษัท

จะแจง้ใหท้ราบในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ หรือทางเว็บไซดข์องบรษิัท 

โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินการของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และรายงานผูส้อบบญัชี ประจาํปี  

2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัจิดัสรรกาํไรสทุธิส่วนหน่ึงเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผล 

การดาํเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2565 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2565 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

โดยกาํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2565  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นางภทัรภร วรรณภิญโญ) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 


