OM6202006
27 กุมภาพันธ 2562
เรื่อง
เรียน

งดจายเงินปนผลและกําหนดวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (แกไขเพิ่มเติม)
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติสําคัญดังนี้
1. อนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนใหงดจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
2. อนุมัติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในวันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนด
บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ ประตูน้ํา-อนุสาวรียชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมเปนดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
วาระที่ 2 รั บ ทราบการยุ ติ ก ารซื้ อ ขายหุ น ที่ บ ริ ษั ท สปริ ง นิ ว ส คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด ถื อ ใน บริ ษั ท
สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด ใหแก บริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด
วาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเงินอื่นๆ
ประจําป 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 5 พิจารณางดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2561
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
- กรรมการที่ตองออกตามวาระนี้คือ นายพินิจ วุฒิพันธุ, ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช
,พลอากาศโทชาติ ชาย รอดบุ ญพา โดยมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการเห็ น ควรอนุ มั ติ
เลือก นายพินิจ วุฒิพันธุ, ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช,พลอากาศโทชาติชาย รอด
บุญพา กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ป 2562 โดยกําหนดอัตราคาตอบแทนดังนี้
คาตอบแทนกรรมการจายเปนรายเดือน
ประธานกรรมการ

35,000.00 บาท/ เดือน

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

30,000.00 บาท/ เดือน

กรรมการที่เปนผูบริหาร

ไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน

คาเบี้ยประชุมจายรายครั้ง
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ไมไดรับคาเบี้ยประชุม
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กรรมการที่เปนผูบริหาร

6,000.00

บาท/ ครั้ง

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

8,000.00 บาท/ ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ

6,000.00 บาท/ ครั้ง

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการ

8,000.00 บาท/ ครั้ง

กรรมการ

6,000.00 บาท/ ครั้ง

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ
ประธานกรรมการ

8,000.00 บาท/ ครั้ง

กรรมการ

6,000.00 บาท/ ครั้ง

บําเหน็จกรรมการ
วาระที่ 8

ไมมี

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีป 2562
- ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรแตงตั้ง นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นายเชิ ดสกุ ล อน มงคล ผูสอบบัญชีรับ อนุ ญาตเลขที่
7195 หรือ นางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ
นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ นางสาววราภรณ
พันธุภักดีนุพงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือนางสาวรวิษฎา วาดวารี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12026 แหงบริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปน
ผูสอบบั ญชี ของบริ ษัท สํ าหรับ รอบปบั ญชี 2562 ดว ยคา ตอบแทนจํานวนไม เกิ น
4,000,000.00 บาท โดยค า สอบบั ญ ชี เ ฉพาะส ว นของบริ ษั ท กํ า หนดไว ไ ม เ กิ น
1,480,000.00 บาท

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
3. มีมติใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (Record Date) ในวันที่ 15
มีนาคม 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอารักษ ราษฎรบริหาร)
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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