IR64/001
25 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง

การจ่ายเงินปันผล และกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จากัด (มหาชน) เมื่อ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติคณะกรรมการที่สาคัญ และเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ดังนี้
1. มีมติอนุมัติงบการเงิน รวมของบริษัทสาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงิน กาไร เพื่อน าเสนอต่อที่ป ระชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 จ่ ายปันผลจาก
กาไรสุทธิ ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.86 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป
แล้ว 0.45 บาทต่อหุ้น จากผลประกอบการครึ่งปีแรก 2563 จึงคงเหลือจ่ายในงวดนี้อีก 0.41 บาทต่อหุ้น
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 และกาหนดให้จ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 9 เมษายน 2564
3. มีม ติอ นุมั ติก ารแต่ งตั้ งกรรมการที่ต้ อ งออกจากต าแหน่ งตามวาระ กลั บเข้า ดารงตาแหน่ง กรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ตาแหน่ง กรรมการ

(2) นายเริงชัย อิงคภากร

ตาแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. มีมติอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สาหรับปี 2564
ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2563 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการจะ
ได้ รับค่ าตอบแทนเป็ นรายไตรมาส (4

ครั้ งต่ อ ปี) และเบี้ ย ประชุม ส าหรับ การประชุ มในส่ว นที่เ กิ นกว่ า

8 ครั้งต่อปี ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการ

ค่าตอบแทน/คน/ไตรมาส

เบีย
้ ประชุม/คน/ครัง้

ประธานกรรมการ

50,000

20,000

กรรมการ

20,000

10,000

50,000

20,000

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ

ค่าตอบแทน/คน/ไตรมาส

เบีย
้ ประชุม/คน/ครัง้

30,000

15,000

กรรมการตรวจสอบ

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3516 และ/หรือนางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3734 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4521 และ/นางสาวณริศรา
ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4812 และ/หรือนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5315

และ/

หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5659 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชี
เลขที่ 5872 จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริษัทย่อยสาหรับปี 2564 และ
กาหนดค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทเป็นจานวนเงินไม่เกิน 1,925,000 บาทต่อปี และในส่วนของบริษัทและ
บริษัทย่อยรวมกันไม่เกิน 6,140,000 ต่อปี ให้กาหนดวัน
6. มีมติอนุมัตเิ รื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยแก้วัตถุประสงค์ ข้อ 8 ดังนี้
เดิม

ข้อ 8. ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

ใหม่

ข้อ 8. ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ ธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ
ร้านคาเฟ่ (Cafe’)ให้บริการอาหาร ของหวาน และเครื่องดื่ม ทั้งพร้อมรับประทานในร้าน
หรือให้บริการบรรจุเพื่อให้ผู้บริโภคนาไปรับประทานที่อื่น

7. มีมติให้กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 11:00 น. ณ สานักงาน
ใหญ่ ของบริ ษัท เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ ท บี ชั้ น 2 ถนนรามคาแหง แขวงราษฎร์ พัฒ นา เขตสะพานสู ง
กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผล จากผลการดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดาเนินงานปี 2563

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกาหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ปี 2564

วาระที่ 8

พิจารณาให้ความเห็นเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยแก้วัตถุประสงค์ ข้อ 8

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะอานายความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดยสามารถเดินทางมาร่วมประชุมที่สานักงาน
ใหญ่ของบริษัทได้ โดยต้องอยู่ภายใต้มาตรการจากัดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และ
ขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการประชุม หรือหากไม่สะดวกเดินทาง หรืออยู่
ในเขตพื้นที่ ที่เป็นเขตควบคุมพิเศษ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านในการเข้าร่วมประชุมผ่าน
ระบบ Blockchain AGM

8. มีมติอนุมัติกาหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวงศกร กิตติตระกูลกาล
เลขานุการบริษัท
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จากัด (มหาชน)

