วันที่ 9 มีนาคม 25661
เรือ่ ง

กําหนดวันประะชุมสามัญผูถ้ อหุ
อื น้ ประจําปี 22561
ั
การงดจ่ายเงินป
น นผล และ กาารแต่งตัง้ กรรมมการแทนกรรมมการทีล่ าออก

เรียน

กรรมการและผผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์
พ แห่งประเทศศไทย

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ
บ
้ง คอร์
ค ปอเรชัน่ จําากัด (มหาชน)) (“บริ ษทั ฯ”) ขอแจ้งมติการรประชุมคณะกกรรมการบริษทฯ
ทั
ครัง้ ที่ 3/22561 ซึง่ ประชุมเมื
ม อ่ วันที่ 9 มีนาคม 2561 เววลา 15.30 น. โดยมีมติทส่ี าํ คัคญสรุปได้ดงั นี้
1. แต่งตัง้ นายยสมชาย มีเสนน กรรมการบริษษัท เป็ นรองปรระธานกรรมการบริษทั
.

2.แต่งตัง้ นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย เข้าดํารรงตําแหน่ ง กรรรมการ และ กรรรมการผูจ้ ดั กาาร แทนนายสุภวั
ภ ฒน์ สงวนงาาม
ทีล่ าออกจจากการเป็ นกรรรมการและกรรรมการผูจ้ ดั กาาร เนื่องจากมีภารกิ
ภ จทีไ่ ด้รบั มอบหมายค่อนนข้างมาก โดยยมีวาระการดํารง
า
ตําแหน่งกกรรมการเท่าทีเ่ หลืออยู่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 มีนาคม 2561 เป็ นต้นไป
3. อนุ มตั แิ ก้ไขอํ
ข านาจลงนามมผูกพันบริษทั ขของกรรมการ จากเดิ
จ ม......
เป็ น “ นายสนธิญาณ ชืนฤทั
่น ยในธรรม นายฉัตรชัย ภูภ่โคกหวาย นางลั
น กขณา รัตตน์วงศ์สกุล นายสมชาย
น
มีเสน
ส
นายสุพจนน์ เพียรศิร ิ กรรรมการสองในหห้าคนลงลายมือื ชื่อร่วมกันละะประทับตราสําคั
า ญของบริษทัท”
4. ทีประชุมมีมติ
ม เห็นชอบให้ห้นําเสนอทีป่ ระะชุมสามัญผูถ้ อหุ
อื น้ ประจําปี 2561
2
เพื่อพิจจารณาอนุ มตั งดจ่
งิ ายเงินปนั ผล
ผ
สําหรับผลลการดําเนินงานประจําปี 25660 เนื่องจากบริริษทั ฯ มีผลขาดดทุนสุทธิ
5. ประชุ ม มีมติ
ม เ ห็น ชอบให้้นํ า เสนอที่ป ร ะชุ ม สามัญ ผู้ถืถือ หุ้น ประจําปี 2561 เพื่อ พิ จ ารณาแต่ ง ตังั ้ กรรมการแททน
กรรมการรทีพ่ น้ จากตําแหหน่งตามวาระ ซึง่ ในปี น้ีมกี รรรมการของบริษั
ษทฯ ทีพ่ น้ จากกตากตําแหน่งตตามวาระ จํานววน 3 ท่าน ดังนี้
1) นายสุพงษ์ ลิม้ ธนากุล
2) นายเจษฎา พรหมจาต
3) นายสมชาย มีเสน

ตําแหน่ง กรรรมการอิสระ แลละ ประธานกรรรมการตรวจสออบ
ตําแหน่ง กรรรมการอิสระ แลละ กรรมการตรรวจสอบ
ตําแหน่ง กรรรมการ

โดย นายสุสุพงษ์ ลิม้ ธนาากุล และนายเเจษฎา พรหมมจาต ได้แจ้งความประสงค์ไมม่ขอรับการเสนนอชื่อให้กลับเข้า
มาดํารงตํตําแหน่ งกรรมกการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยติดภารกิ
ภ จอื่นทีอ่ ยูในความรั
่
บผิดดชอบหลายปรระการ โดยคุคุณ
เจษฎาได้ด้สง่ หนังสือลาอออกจากการเป็นกรรมการบริ
น
ษษัท มีผลตัง้ แต่วันที่ 10 มีนาคคม 2561 เป็ นนต้นไป
คณะกรรมมการบริษทั ฯ ได้
ไ พจิ ารณาแล้ว้ มีมติเห็นชออบให้เสนอต่อทีท่ประชุมสามัญ
ญผูถ้ อื หุน้ ประจจําปี 2561 เพพื่อ
พิจ ารณาาแต่งตัง้ นายสสมชาย มีเสนน กลับเข้า ดํา รรงตํา แหน่ งอีกวาระหนึ
ก
่ ง นออกจากนี้ขอเสสนอให้พิจ ารณ
ณาแต่งตัง้ นายสสุธี
ผ่องไพบูลลย์ เข้าดํารงตําแหน่
า งประธานนกรรมการตรววจสอบ แทนนาายสุพงษ์ ลิม้ ธนากุ
ธ ล และแตต่งตัง้ นายพรชัยั เรืองหทัยนนนท์
เข้าดํารงตตําแหน่ง กรรมมการตรวจสอบ แทน นายเจษษฎา พรหมจาาต ทีค่ รบวาระ
6.ที่ประชุม มีมติ
ม เห็นชอบให้ห้เสนอค่าตอบ แทนกรรมการของบริษัทฯ ประจําปี 25661 ต่ อที่ประชุมสามั
ม ญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุ
า
มตั ิ โดดยเสนอให้จ่ายยค่าตอบแทนเฉพาะกรรมกาารอิสระ, กรรมมการตรวจสอบ และกรรมกาาร
ที่ไม่ได้เป็ นผู้บริหาร (สสําหรับกรรมการบริษทั ที่เป็ นนพนักงานของบริษทั ฯ หรือบริ
อ ษัทย่อย หหรือบริษัทในกกลุ่ม จะไม่ได้รัรบั
ค่าตอบแททนกรรมการ) โดยมีอตั ราดังนี
ง ้

1

ข้อเสนอ
ค่าตอบแทนปี
ต
25561

ค่าาตอบแทน
ปี 2560

ประธานกกรรมการ

400,000

400,000

ประธานกกรรมการตรวจจสอบ
กรรมการรตรวจสอบ
กรรมการรอิสระ
กรรมการรบริหาร*

400,000
300,000
200,000

400,000
300,000
200,000

ไม่รัรบค่าตอบแท
ทน

ไม่รบับค่าตอบแทน

ตําแหหน่ ง

(ที่มีฐานะเป็ นพนักงานของบบริ ษทั และ บริ ษทั ย่ อย)

7.ที่ประชุมมีมติ
ม เห็นชอบให้ห้เสนอที่ประชุมมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 25561 พิจารณา อนุ มตั ิแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและ
ล
กําหนดค่าตอบแทนขอองผู้สอบบัญชีบริ
บ ษทั ฯ ประจําาปี 2561 ตามมที่กฎหมายกําหนด
า
อย่างไรรก็ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีและ
ล
อัตราค่าตตอบแทนผูส้ อบบบัญชียงั อยูร่ ะหหว่างการพิจารรณา ซึง่ บริษทั ฯ จะแจ้งให้ทราาบต่อไป
8.ทีป่ ระชุมมีมติ
ม อนุ มตั ใิ ห้กําหนดการประชุ
ห
ชุมสามัญผูถ้ อื หุหน้ ประจําปี 25561 และวันกํา หนดรายชื่อผูถืถ้ อหุน้ ที่มสี ทิ ธใน
ธิ
การเข้าร่ววมประชุมสามัญ
ั ผูถ้ อื หุน้ ประจจําปี 2561 ดังนี้
8.1.กําหนดววัน เวลาและสถถานทีป่ ระชุมสสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจํ
ป าปี 2561 ในวันที่ 9 เมมษายน 2561 เวลา10.00 น. ณ
ห้องประชุมชัชน้ 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนนชัน่ เลขที่ 18554 ถนนบางนา - ตราด ก. ม.4.5 แขวงบาางนา เขตบางนนา
กรุงเทพมหาานคร 10260
8.2.กําหนดรรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการรเข้าร่วมประชุมสามั
ม ญผูถ้ อื หุนประจํ
น้
าปี 25661 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561
(Record Daate)
9.ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั กิ าํ หนดดวาระการประะชุมสามัญผูถ้ อหุ
อื น้ ประจําปี 2561 ดังนี้
วาระที่ 1 รายงานผลการดําเนินงาานของบริษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการขของบริษทั ฯ สําหรั
า บปี 2560
วาระที่ 2 พิจารณาออนุ มตั แิ ละรับรอองงบการเงินประจํ
ป าปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันนวาคม 2560
วาระที่ 3 พิจารณาออนุ มตั งิ ดจ่ายเงิงินปนั ผลสําหรับั ผลการดําเนินงานประจํ
น
าปี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 2560
วาระที่ 4 พิจารณาแแต่งตัง้ กรรมกาารแทนกรรมกาารทีต่ อ้ งออกตาามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณากกําหนดค่าตอบบแทนของกรรมมการบริษทั ฯประจําปี 2561
วาระที่ 6 พิจารณาแแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญ
ั ชีและกําหนดดค่าตอบแทนขของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561
วาระที่ 7 พิจารณาเเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื
พื่อทราบ
ขอแสดงความนับั ถือ

(นายยสุภวัฒน์ สงววนงาม)
กรรมการผู
ก
จ้ ดั การ
ก

2

