วันที่ 2 มีนาคม 2561
เรื่ อง

กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 และ การงดจ่ายเงินปั นผล

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 นโดยมีมติที่สาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1.

ที่ประชุ มมีมติ เห็ นชอบให้นาเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ งด
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560

2.

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบให้ นาเสนอที่ ประชุ มสามัญ ผู้ถื อหุ ้น ประจาปี 2561 เพื่ อ พิ จารณาแต่ ง ตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระซึ่ งในปี นี้มีกรรมการของบริ ษทั ฯ 3 ท่านซึ่ งครบ
วาระ ดังนี้
1) นายมารุ ต อรรถไกวัลวที

ตาแหน่งประธานกรรมการ

2) นายสุ พจน์ เพียรศิริ

ตาแหน่งกรรมการ

3) นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ตาแหน่งกรรมการ
ทั้งนี้ นายสุ พจน์ เพียรศิริ ตาแหน่งกรรมการ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับเลือกเพื่อแต่งตั้งให้กลับ
เข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการของบริ ษ ัท ฯ อี ก วาระหนึ่ ง เนื่ อ งด้ว ยติ ด ภารกิ จ อื่ น ที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบหลายประการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี
2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายมารุ ต อรรถไกวัลวที และนายสนธิ ญาณ ชื่ นฤทัยในธรรมกลับเข้า
ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ ง นอกจากนี้ เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการ แทนนายสุ พจน์ เพียรศิริ ที่ครบวาระ
พร้ อมกันนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็ นชอบให้นาเสนอต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2561
เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ของกรรมการให้สอดคล้องกับการแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ขา้ งต้น เป็ นดังนี้

“นายมารุ ต อรรถไกวัลวที นายเทพชัย แซ่ หย่อง นายสมชาย มีเสน นายสนธิ ญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่ อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของ
บริ ษทั ”
3.

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560 และ 2561
ต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิต่อไป โดยเสนอให้จ่ายค่าตอบแทน
เฉพาะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยสาหรับกรรมการ
บริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หารซึ่งเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผา่ นมามิได้มีมติ
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 เนื่ องจากได้รับคะแนนเสี ยงเห็ นชอบน้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้
นาเสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2561 อีกครั้งเพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการของบริ ษทั ฯ ที่ปฎิ บตั ิหน้าที่ในระหว่างปี 2560 เนื่ องจากท่านได้เสี ยสละเวลามาปฎิ บตั ิ
หน้าที่ให้กบั บริ ษทั โดยมีอตั ราค่าตอบแทนเป็ นไปตามรายละเอียดที่ปรากฎ ดังนี้
ตาแหน่ง

ข้อเสนอค่าตอบแทนปี 2561

ค่าตอบแทนปี 2560

(บาทต่อท่าน)

(บาทต่อท่าน)

ประธานกรรมการ

400,000

400,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

400,000

400,000

กรรมการตรวจสอบ

300,000

300,000

กรรมการอิสระ

200,000

200,000

กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร

200,000

200,000

ไม่ รับค่ าตอบแทนในฐานะ

ไม่ รับค่ าตอบแทนในฐานะ

กรรมการบริษทั

กรรมการบริษทั

กรรมการบริ หาร (ที่มีฐานะเป็ น
พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย)

4.

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชี และก าหนดค่า ตอบแทนของผูส้ อบบัญชี บ ริ ษ ทั ฯ ประจาปี 2561 ตามที่ ก ฎหมายก าหนด
อย่า งไรก็ตาม รายชื่ อผูส้ อบบัญชี และอัตราค่ าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ที่ แน่ นอนยัง อยู่ระหว่างการ
พิจารณา ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

5.

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้กาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 และวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ดังนี้
5.1

กาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 9 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด
กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260

5.2 กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561
ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 (Record Date)
6.

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกาหนดวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ดังนี้
วาระที่ 1

รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ สาหรับ
ปี 2560

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระและแก้ไขอานาจกรรมการ

วาระที่ 5

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ดังนี้
5.1 ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
5.2 ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายสมชาย มีเสน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

