
 

วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษทั เนชัน่มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบวา่ในวนัน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การ

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 โดยเม่ือเร่ิมการประชุม เวลาประมาณ 9.20 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
และโดยการรับมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 367 รายนบัจาํนวนหุน้ได ้2,835,896,681 หุน้คิดเป็นร้อยละ 69.71ของจาํนวนหุน้
ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติใน
วาระต่างๆดงัน้ี 

 

1. อนุมติัแต่งตั้ง นายวิฑูร พึงประเสริฐ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมเขา้เป็นประธานในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้

คร้ังท่ี 1/2559 ในคร้ังน้ี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,032,724,473 71.31 

ไม่เห็นดว้ย 24,832,600 0.87 

งดออกเสียง 790,471,624 27.76 

 
2. อนุมติัเลือกตั้งกรรมการจาํนวน 8 ตาํแหน่ง เพื่อเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง

ของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อ
หุน้ซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดจาํนวน 8 รายโดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
2.1 นายวิฑูร พึงประเสริฐ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลงของ นายอดิศกัด์ิ ลิมปรุ่ง

พฒันกิจ โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
 



 

 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,006,133,980 70.44 

ไม่เห็นดว้ย 58,432,900 2.05 

งดออกเสียง 783,505,346 27.51 

 
2.2 นายเทพชยั แซ่หยอ่ง เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลงของ นางสาวเขมกร วชิรวรา

การ โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,006,091,709 70.44 

ไม่เห็นดว้ย 54,362,800 1.91 

งดออกเสียง 787,617,717 27.65 

 
2.3 นายสุพจน์ เพียรศิริ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลงของนายปกรณ์ บริมาสพรโดยท่ี

ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,000,734,055 70.25 



 

ไม่เห็นดว้ย 54,212,900 1.90 

งดออกเสียง 793,125,271 27.85 

 
2.4 นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลงของ นายพนา     

จนัทรวโิรจน์โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
   

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,000,685,746 70.25 

ไม่เห็นดว้ย 58,312,800 2.04 

งดออกเสียง 789,073,680 27.71 

 
2.5 นายสิริชาย ชนานาํ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลงของ นายวชัรา ตนัตริยานนท์

โดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,000,589,605 70.24 

ไม่เห็นดว้ย 58,282,800 2.05 

งดออกเสียง 789,199,821 27.71 

 
2.6 นายสุภวฒัน์ สงวนงาม เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลงของ นายสุทธิชยั แซ่หยุน่ โดย

ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 



 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,000,587,853 70.24 

ไม่เห็นดว้ย 54,243,000 1.91 

งดออกเสียง 793,241,373 27.85 

 
2.7 นางสาวนราวดี วนิชวฒันะ เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลงของ นายเสริมสิน     

สมะลาภาโดยท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,999,791,896 70.22 

ไม่เห็นดว้ย 54,212,900 1.90 

งดออกเสียง 794,067,430 27.88 

 
2.8 นายศุภพงศ์ สุขสภา เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนตาํแหน่งท่ีว่างลงของ นางสาวดวงกมล โชตะนา โดยท่ี

ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 1,997,935,016 70.15 



 

ไม่เห็นดว้ย 55,509,100 1.95 

งดออกเสียง 794,628,110 27.90 

 
 หมายเหตุ: ในการเลือกตั้งกรรมการในวาระน้ี มีบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้เพื่อเขา้รับการคดัเลือก

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัทั้งส้ินจาํนวน 12 ท่าน 
 
3. อนุมติัใหแ้กไ้ขอาํนาจกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัจากเดิม “นายเสริมสิน สมะลาภา นางสาวดวง

กมล  โชตะนา นายพนา จันทรวิโรจน์ กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท” แกไ้ขเป็น “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท” เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการพน้จากตาํแหน่งกรรมการของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัฯ ตามท่ีไดจ้ดทะเบียน
ไวต่้อกระทรวงพาณิชยใ์นปัจจุบนัและการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริษทัฯ ตามรายละเอียดในขอ้ 2 โดย
ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

   

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,025,742,249 71.13 

ไม่เห็นดว้ย 53,886,529 1.89 

งดออกเสียง 768,443,448 26.98 

ทั้งน้ี คณะกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ ในปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 9 ราย ดงัมีรายช่ือ
ต่อไปน้ี 

1. นางพิจิตรา มหาพล 2. นายวฑูิร พึงประเสริฐ 
3. นายเทพชยั แซ่หยอ่ง 4. นายสุพจน์ เพียรศิริ 
5. นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ 6. นายสิริชาย ชนานาํ 
7. นายสุภวฒัน ์สงวนงาม 8. นางสาวนราวดี วนิชวฒันะ 
9. นายศุภพงศ ์สุขสภา  



 

 

โดยอาํนาจกรรมการบริษทัในปัจจุบนัเป็นดงัน้ี “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสาํคัญ
ของบริษทั” 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
         (นางสาวมธัยา โอสถานนท)์ 
                  เลขานุการบริษทั 


