า
วันที่ 17 มีนาคม2560
เรื่ อง

กําหนดวันปรระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําํ ปี 2560 และ การงดจ่ายเเงินปันผล

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัรัพย์แห่งประเเทศไทย
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กร๊รุ๊ ป จํากัด (มหหาชน) (“บริษัษทั ฯ”) ขอแจ้งมติ
ง ที่ประชุมมคณะกรรมกาาร
บริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/25600 ซึ่งประชุมเมืมื่อวันที่ 17มีนาคม2560
น
เวลา 10.30 นโดยมีมติที่สาํ คัญสรุ ปได้ดงั นี้
1.

ที่ประชุ มมีมติเห็ นชอบใหห้นาํ เสนอที่ประชุ
ป มสามัญผู
ญ ถ้ ือหุ ้นประะจําปี 2560 เเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงด
จ่ายเงินปันผลลสําหรับผลกการดําเนินงานนประจําปี 25559 เนื่องจากบบริ ษทั ฯ มีผลขขาดทุนสุ ทธิ

2.

ที่ ประชุ มมี มติ
ม เห็ นชอบใให้นําเสนอที่ ประชุ มสามัญ
ั ผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 25600 เพื่อพิจารณ
ณาแต่ งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการทีที่พน้ จากตําแหหน่งตามวาระะซึ่งในปี นี้มีกรรมการของบบริ ษทั ฯ 3 ท่านซึ่งครบ
วาระ ดังนี้
1) นางงสาวนราวดี วนิ
ว ชวัฒนะ

ตําแหน่งกรรมการอิ
ง
ส
สระและกรรม
มการตรวจสออบ

2) นายยศุภพงศ์ สุ ขสภา
ส

ตําแหน่งกรรมการอิ
ง
ส และ กรรมการตรวจสอบ
สระ

3) นายยสุภวัฒน์ สงววนงาม

ตําแหน่งกรรมการ
ง

ทั้งนี้ นายสุ ภวัฒน์ สงวนงงาม ตําแหน่นงกรรมการ ได้
ไ แจ้งความปประสงค์ไม่ขออเข้ารับเลือกเเพื่อเสนอ
ร าแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ
ว
่ง
ให้ที่ประชุมผูผถ้ ือหุ ้นพิจารรณาแต่งตั้งใหห้กลับเข้าดํารงตํ
เนื่องด้วยติดภารกิ
ภ จอื่นที่อยูใ่ นความรับผิดชอบหลายยประการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้
ไ พิจารณาแลล้ว เห็ นว่าในนกรณี ที่ไม่มีการแต่
ก
งตั้งกรรมการใหมม่เข้าแทน
ตําแหน่งที่ว่างลงของนาย
า
สุ ภวัฒน์ สงววนงาม บริ ษัษทั ฯ จะมีกรรรมการเหลือออยูร่ วม 8 รายย ซึ่ งยังคง
เพียงพอต่อการบริ
ก หารงานและดูแลกิจการของบริ
จ
ษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมกาารจึงมีมติเห็นชอบให้
น
เสนอต่อที่ประชุ
ร มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจํจําปี 2560 เพื่อแต่
อ งตั้งนางสสาวนราวดี วนนิ ชวัฒนะ แลละนายศุภ
พงศ์ สุ ขสภาา กรรมการทีที่ ตอ้ งออกตาามวาระ 2 ท่าน
า กลับ เข้าดํด า รงตํา แหน่น่ ง กรรมการบบริ ษ ทั อี ก
วาระ และเห็ห็นชอบให้งดการเสนอรายยชื่อบุคคลเพื่อรั
อ บเลือกตั้งเป็ นกรรมการรแทนในส่ วนตํ
น าแหน่ง
ที่วา่ งลงของนนายสุ ภวัฒน์ สงวนงาม
ส
โดดยภายหลังการประชุมสามัมัญผูถ้ ือหุ น้ ปรระจําปี 2560 กรรมการ
ก
บริ ษทั ฯ จะลดลง 1 ตําแหนน่งโดยคณะกกรรมการบริ ษัษทั ฯ จะประกกอบด้วยกรรมมการรวม 8 ราาย

3.

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560 ต่อที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป โดยเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร (สําหรั บกรรมการบริ ษทั ที่
เป็ นผู้บริ หารซึ่ งเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่ อยจะไม่ ได้ รับค่ าตอบแทนกรรมการ)

4.

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
นางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 9832 หรื อนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีเลขที่
4323 หรื อ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4098 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560 ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม และเสนอ
อนุมตั ิค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560

5.

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้กาํ หนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 และวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือ
หุ น้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุม รวมถึงวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ เพื่อกําหนดสิ ทธิใน
การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 ดังนี้
5.1

กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ในวันที่ 28เมษายน 2560
เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด
กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260

5.2 กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560
ในวันที่ 3 เมษายน 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบั ญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ.2535 (รวมที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม )
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 4 เมษายน 2560
6.

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกาํ หนดวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2559

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี 2559 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ

วาระที่ 6

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเทพชัย แซ่หย่อง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

