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ท่ี TVT.CS.006/2565 

วนัท่ี  26 เมษายน  2565 

 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ตามท่ี บรษิัท ทีวี ธันเดอร ์จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 

ณ ธันเดอร ์สตดูิโอ (ทาวน ์อิน ทาวน)์ ซอยโรงเรียนพระยาประเสรฐิ แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  โดย

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติในแต่ละวาระ สรุปไดด้งันี ้

1. มีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564  ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้                    

รบัรอง 571,006,720 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    100.00% 

ไม่รบัรอง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        0.00%  

งดออกเสียง 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

2. รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงผลการดาํเนินการของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

3. มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และรายงานผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564 สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

รบัรอง 571,006,720 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    100.00% 

ไม่รบัรอง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        0.00%  

งดออกเสียง 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

4. มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2564 เพ่ือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 1,418,407.60 บาท 

และอนุมตัิการจ่ายปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 0.03 บาทต่อหุน้ 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 24,009,902.25 บาท  ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

อนมุตั ิ 571,006,720 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  

ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  

งดออกเสียง 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

5. มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิแต่งตัง้ นายมนตรี โสคติยานรุกัษ์ , นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และนางภทัรภร วรรณภิญโญ 

กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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5.1 นายมนตรี โสคตยิานรุกัษ ์

อนมุตั ิ 571,006,720 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  

ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  

งดออกเสียง 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

5.2 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ 

อนมุตั ิ 571,006,720 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  

ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  

งดออกเสียง 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

5.3     นางภทัรภร วรรณภิญโญ 

อนมุตั ิ 571,006,720 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  

ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  

งดออกเสียง 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

6. มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2565 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเท่ากบัปี 2564 โดยใหจ้่ายในรูปของเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนรายไตรมาส ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

อนมุตั ิ 571,006,720 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 สาํนกังาน ดร.วิรชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษิัทประจาํปี 2565 และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 รวมจาํนวน 1,750,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

อนมุตั ิ 571,006,720 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00%  

ไม่อนมุตั ิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.00%  

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ            0.00% 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ            0.00% 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 

--นางภทัรภร วรรณภิญโญ-- 
 

( นางภทัรภร วรรณภิญโญ ) 

   ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 


