วันที่ 9 มีนาคม 2561
เรื่อง

กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
การงดจ่ายเงินปนั ผล และ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีล่ าออก(เพิม่ เติมผูส้ อบบัญชี)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ครัง้ ที่ 3/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. โดยมีมติทส่ี าคัญสรุปได้ดงั นี้
1. แต่งตัง้ นายสมชาย มีเสน กรรมการบริษทั เป็ นรองประธานกรรมการบริษทั
.

2.แต่งตัง้ นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการ และ กรรมการผูจ้ ดั การ แทนนายสุภวัฒน์ สงวนงาม
ทีล่ าออกจากการเป็ นกรรมการและกรรมการผู้จดั การ เนื่องจากมีภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายค่อนข้างมาก โดยมีวาระการดารง
ตาแหน่งกรรมการเท่าทีเ่ หลืออยู่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 มีนาคม 2561 เป็ นต้นไป
3. อนุมตั แิ ก้ไขอานาจลงนามผูกพันบริษทั ของกรรมการ จากเดิม......
เป็ น “ นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล นายสมชาย มีเสน
นายสุพจน์ เพียรศิริ กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันละประทับตราสาคัญของบริษทั ”
4. ทีประชุมมีมติเห็นชอบให้นาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงดจ่ายเงินปนั ผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 เนื่องจากบริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิ
5. ประชุม มีม ติเ ห็น ชอบให้นาเสนอที่ป ระชุ มสามัญผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2561 เพื่อ พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ กรรมการแทน
กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ ซึง่ ในปี น้มี กี รรมการของบริษทั ฯ ทีพ่ น้ จากตากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) นายสุพงษ์ ลิม้ ธนากุล ตาแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายเจษฎา พรหมจาต ตาแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3) นายสมชาย มีเสน
ตาแหน่ง กรรมการ
โดย นายสุพงษ์ ลิม้ ธนากุล และนายเจษฎา พรหมจาต ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อให้กลับเข้า
มาดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยติดภารกิจอื่นทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบหลายประการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อ
พิจารณาแต่ งตัง้ นายสมชาย มีเ สน กลับ เข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ ขอเสนอให้พิจารณาแต่ งตัง้ นายสุธี
ผ่องไพบูลย์ เข้าดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายสุพงษ์ ลิม้ ธนากุล และแต่งตัง้ นายพรชัย เรืองหทัยนนท์
เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แทน นายเจษฎา พรหมจาต ทีค่ รบวาระ
6.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจาปี 2561 ต่ อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ โดยเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ที่ไม่ได้เป็ นผู้บริหาร (สาหรับกรรมการบริษัทที่เป็ นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทในกลุ่ม จะไม่ได้รบั
ค่าตอบแทนกรรมการ) โดยมีอตั ราดังนี้
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7.ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 8802 หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5752 หรือ นายธนิต
โอสถาเลิศ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5155 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561
ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยและพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561 จานวน 1,850,000 บาท
8.ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิให้กาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 และวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิ
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ดังนี้
8.1.กาหนดวัน เวลาและสถานทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในวันที่ 9 เมษายน 256 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องประชุมชัน้ 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ถนนบางนา - ตราด ก.ม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
8.2.กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561ในวันที่ 23 มีนาคม 2561
(Record Date)
9.ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ าหนดวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ดังนี้
วาระที่ 1 รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษทั ฯ สาหรับปี 2560
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั แิ ละรับรองงบการเงินประจาปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ฯประจาปี 2561
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภวัฒน์ สงวนงาม)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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