วันที่ 24 สิงหาคม 2563
เรื่อง

: แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 8/2563 แต่งตัง้ กรรมการแทนทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตามวาระและเพิม่
จานวนกรรมการและเพิม่ วาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563

เรียน

: กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ครัง้ ที่ 8/2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยมีมติทส่ี าคัญสรุปได้ดงั นี้
1. ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 มีกรรมการทีต่ ้องจากตาแหน่ งเพราะครบกาหนดวาระ จานวน 4
ราย ได้แก่
1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย ตาแหน่ง
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นางวีรวรรณ วรรุตม์
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
4. นายเมธา สุนทรจิตร์
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ กรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ จานวน 2 ราย ดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
1. นายสุธี ผ่องไพบูลย์
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย ตาแหน่ง
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รบั แจ้งจากนางวีรวรรณ วรรุตม์ และนายเมธา สุนทรจิตร์ ว่าไม่ประสงค์ต่อวาระ
กรรมการเนื่องจากติดภารกิจอย่างอื่น ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ จึงได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้นาเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ พลเรือเอกนวพล ดารงพงศ์ เข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ แทน นางวีรวรรณ วรรุตม์ และ นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร เข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายเมธา สุนทรจิตร์
2. มีมติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเพิม่ จานวนกรรมการ
บริษทั จาก 10 ท่าน เป็ น 13 ท่าน และพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่จานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายเจษฎา บูรณพันธุศ์ รี
2. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า
3. นางสาวปิ ยะดา ปุณณกิตเิ กษม

เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษทั
เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษทั
เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการบริษทั

3. มีมติอนุมตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2563 ใหม่ จากเดิม 2,600,000 บาท เป็ นไม่เกิน 3,200,000 บาท (ไม่รวมค่า
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทีก่ าหนดเป็ นรายครัง้ ) เพื่อให้สอดคล้องกับจานวน
กรรมการทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนี้
1

3
อัตรำค่ำตอบแทน
.
ตำแหน่ ง
ปี 2563
ปี 2562
3
(ปี ทเ่ี สนอ)
. ประธานกรรมการ
400,000
400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
400,000
400,000
กรรมการตรวจสอบ
300,000
300,000
กรรมการอิสระ
200,000
200,000
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
200,000
200,000
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
200,000
200,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
20,000
20,000
ค่าตอบแทน*
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
10,000
10,000
หมายเหตุ : * กาหนดจ่ายแบบเบี้ยประชุมต่อครัง้

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

4. มีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ วาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมและรายเอียด
ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2562
ซึง่ ประชุมเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สาหรับปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ ดการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปนั ผล
จากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ จานวนกรรมการบริษทั จาก 10 ท่าน เป็ น 13 ท่าน
และพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจาปี 2563
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering)
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึง่ หุน้ สามัญทัง้ หมดใน บริษทั กรีน เน็ต 1282 จากัด
จากผูถ้ อื หุน้ เดิม
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วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึง่ ธุรกิจและทรัพย์สนิ ภายใต้ช่อื ทางการค้า “คมชัดลึก”
จากบริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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