วันที่ 13 สิงหาคม 2563
เรื่อง

: แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 7/2563 ยกเลิกวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
และการกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 (ครัง้ ใหม่)

เรียน

: กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ครัง้ ที่ 7/2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยมีมติทส่ี าคัญสรุปได้ดงั นี้
1. เนื่องจากข้อมูลและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการเข้าทารายการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สนิ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 มีจานวนมากและล้วนมีนัยสาคัญทัง้ สิน้ ซึง่ บริษทั ฯ และ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝา่ ยกาลังอยู่ระหว่างการหารือและรวบรวมข้อมูลเพิม่ เติม ทาให้บริษทั ฯ ไม่สามารถจัดเตรียม
เอกสารและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระดังกล่าวได้ทนั ตามกาหนดการ ดังนัน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั ข้อมูล
ที่ค รบถ้ ว นและเพีย งพอต่ อ การตัด สิน ใจลงคะแนนในแต่ ล ะวาระที่เ กี่ย วข้อ ง และเพื่อ เป็ น การพิท ัก ษ์
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้ได้รบั ข้อมูลและเอกสารทีเ่ ป็ นสาระสาคัญอย่างครบถ้วนประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้ว จึงอนุมตั กิ ารยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563 และอนุ มตั กิ ารยกเลิกวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้า
ร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
2. อนุ มตั ิการกาหนดขึน้ ใหม่ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา
14.00 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมชัน้ 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ทาวเวอร์ ถนน เทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุม และรายเอียดเช่นเดียวกับวันประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ซึง่ ได้ยกเลิกไปแล้ว ดังนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่
18 พฤศจิ กายน 2562

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ สาหรับปี 2562

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มมี ติ
อนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
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วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ งดการจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิ นปั น
ผลจากผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2562
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มมี ติ
อนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั งิ ดการจัดสรร
กาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ ขาดทุน
สุทธิ และงดการจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562 เนื่องจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ฯ มีผลขาดทุนสะสม

วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มมี ติ
อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งกรรมการตามวาระ โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2563 ครัง้ นี้ มีกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งเพราะครบกาหนดวาระ จานวน 4 ราย
ได้แก่
1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ดารงตาแหน่ง กรรมการอิ ส ระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย ดารงตาแหน่ง กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นางวีรวรรณ วรรุตม์ ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
4. นายเมธา สุนทรจิตร์ ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
โดยเสนอให้ท่ีประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 พิจ ารณาอนุ มตั ิการแต่ งตัง้ กรรมการ
จานวน 3 ราย ดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ดารงตาแหน่ง กรรมการอิ ส ระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย ดารงตาแหน่ง กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นางวีรวรรณ วรรุตม์ ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ
และเห็นชอบให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นาย
ศุทธิชยั บุนนาค ให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายเมธา
สุนทรจิตร์ ทีพ่ น้ จากการเป็ นกรรมการเพราะครบกาหนดตามวาระ

วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจาปี 2563
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มมี ติ
อนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 ประมาณ
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2,600,000 บาท (ไม่ ร วมค่ า เบี้ย ประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนที่
กาหนดเป็ นรายครัง้ ) ดังนี้
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน*
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*

อัตราค่าตอบแทน
ปี 2563
ปี 2562
(ปี ทเ่ี สนอ)
400,000
400,000
400,000
400,000
300,000
300,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

หน่ วย
(บาท/ท่าน/ปี )
(บาท/ท่าน/ปี )
(บาท/ท่าน/ปี )
(บาท/ท่าน/ปี )
(บาท/ท่าน/ปี )
(บาท/ท่าน/ปี )

20,000

20,000

(บาท/ท่าน/ครัง้ )

10,000

10,000

(บาท/ท่าน/ครัง้ )

หมายเหตุ : * กาหนดจ่ายแบบเบี้ยประชุม ต่อครัง้
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี
2563
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มมี ติ
อนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชี ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ประจาปี 2563 จานวน 3 ราย จากบริษทั เคพีเอ็มจี
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด ดังนี้
1. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสติ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5565 และ/หรือ

2. นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8802 และ/หรือ

3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5752

ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีแต่ละรายดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และให้บริการเป็ นที่
ปรึกษาแก่บริษทั ฯ ไม่มคี วามสัมพันธ์ และไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผู้
ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ อย่างใด นอกจากนี้ ในการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวพบว่าไม่มผี สู้ อบบัญชีรายใดปฏิบตั หิ น้ าทีเ่ กิน 5 ปี
และมีมติอนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ าร
กาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2563 จานวนรวมไม่
เกิน 2,850,000 บาท โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2563 กับปี 2562
ดังนี้
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ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
4 บริษทั
2,850,000 บาท

ปี 2562
2 บริษทั
1,850,000 บาท

วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ

วาระที่ 9

พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ ข องบริ ษัท ฯ ข้ อ 4. เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 10

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 11

พิ จารณาอนุมตั ิ การเข้าทารายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญทัง้ หมดใน บริ ษทั กรีน เน็ต 1282
จากัด จากผูถ้ ือหุ้นเดิ ม

วาระที่ 12

พิ จารณาอนุมตั ิ การเข้าทารายการได้มาซึ่ งธุรกิ จและทรัพย์สินภายใต้ชื่อทางการค้า
“คมชัดลึก” จากบริ ษทั เนชัน่ มัลติ มีเดีย กรุป๊ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นรายการที่ เกี่ยว
โยงกัน

วาระที่ 13

พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

3. กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 (Record Date) เป็ น
วันที่ 8 กันยายน 2563 ทัง้ นี้ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) (Record Date) ยังเป็ นวันที่ 16 ตุลาคม 2563
เช่นเดิม โดยการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ยังมีความไม่แน่ นอนจนกว่าจะได้รบั
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

.......................................................
(นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย)
กรรมการผูจ้ ดั การ
4

