
   
 

 วนัท่ี 2 มีนาคม  2561 

เร่ือง ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  และ การงดจ่ายเงินปันผล  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 15.00 นโดยมีมติท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมติังด

จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560   

2. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระซ่ึงในปีน้ีมีกรรมการของบริษทัฯ 3 ท่านซ่ึงครบ
วาระ ดงัน้ี 

1)    นายมารุต อรรถไกวลัวที      ต าแหน่งประธานกรรมการ 

2)    นายสุพจน์ เพียรศิริ                  ต าแหน่งกรรมการ 

3)    นายสนธิญาณ ช่ืนฤทยัในธรรม     ต าแหน่งกรรมการ 

ทั้งน้ี นายสุพจน์ เพียรศิริ   ต าแหน่งกรรมการ ไดแ้จง้ความประสงคไ์ม่ขอรับเลือกเพื่อแต่งตั้งให้กลบั

เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  อีกวาระหน่ึง เน่ืองด้วยติดภารกิจอ่ืนท่ีอยู่ในความ

รับผดิชอบหลายประการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 

2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายมารุต อรรถไกวลัวที และนายสนธิญาณ ช่ืนฤทยัในธรรมกลบัเขา้

ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง นอกจากน้ี เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายธชัพงศ ์ธรรมพุฒิพงศ ์เขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการ แทนนายสุพจน์ เพียรศิริ ท่ีครบวาระ  

พร้อมกนัน้ี คณะกรรมการไดมี้มติเห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 

เพื่อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขอ านาจลงนามผูกพนับริษทัของกรรมการให้สอดคลอ้งกบัการแต่งตั้ง

กรรมการใหม่ขา้งตน้ เป็นดงัน้ี  



“นายมารุต อรรถไกวลัวที นายเทพชยั แซ่หยอ่ง นายสมชาย มีเสน นายสนธิญาณ ช่ืนฤทยัในธรรม 

นายธชัพงศ ์ธรรมพุฒิพงศ ์กรรมการสองในหา้คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ

บริษทั” 

3. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเ้สนอก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 และ 2561 
ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป โดยเสนอให้จ่ายค่าตอบแทน
เฉพาะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร โดยส าหรับกรรมการ
บริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารซ่ึงเป็นพนกังานของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ  

ทั้งน้ี เน่ืองจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีผา่นมามิไดมี้มติ
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เน่ืองจากไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบนอ้ยกวา่ 2 ใน 3 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้
น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 อีกคร้ังเพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการของบริษทัฯ ท่ีปฎิบติัหน้าท่ีในระหว่างปี 2560 เน่ืองจากท่านไดเ้สียสละเวลามาปฎิบติั
หนา้ท่ีใหก้บับริษทั โดยมีอตัราค่าตอบแทนเป็นไปตามรายละเอียดท่ีปรากฎ ดงัน้ี 

ต าแหน่ง ขอ้เสนอค่าตอบแทนปี 2561 

(บาทต่อท่าน) 

ค่าตอบแทนปี  2560 

(บาทต่อท่าน) 

ประธานกรรมการ 400,000 400,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 400,000 

กรรมการตรวจสอบ 300,000 300,000 

กรรมการอิสระ 200,000  200,000 

กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 200,000 200,000 

กรรมการบริหาร (ท่ีมีฐานะเป็น

พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย)  

ไม่รับค่าตอบแทนในฐานะ

กรรมการบริษทั 

ไม่รับค่าตอบแทนในฐานะ

กรรมการบริษทั 

 

4. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
อย่างไรก็ตาม รายช่ือผูส้อบบญัชีและอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีท่ีแน่นอนยงัอยู่ระหว่างการ
พิจารณา ซ่ึงบริษทัฯ จะแจง้ใหท้ราบต่อไป  



5. ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหก้ าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 และวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

5.1 ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 9 เมษายน 2561 

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมหาวทิยาลยัเนชัน่ เลขท่ี 1854 ถนนบางนา-ตราด 

กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

5.2 ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561
ในวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 (Record Date)  

6. ท่ีประชุมมีมติอนุมติัก าหนดวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทัฯ ส าหรับ
ปี 2560 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัและรับรองงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

วาระท่ี 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและแกไ้ขอ านาจกรรมการ 

วาระท่ี 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ดงัน้ี  

 5.1 ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560  

 5.2 ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  

วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 

วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

   นายสมชาย มีเสน 
   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


