วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่ อง
เรี ยน

การจ่ายเงินปันผล และกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 น. โดยมีมติที่สาํ คัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปัน
ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท ทั้งนี้จึงเห็นควร
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล จํานวน 535.44 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 42.84
ล้านบาท โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“พรบ.
หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ทั้งนี้ สิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559
2. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่ งต้อง
ออกจากตําแหน่งกรรมการตามวาระ และเสนอกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ งดังนี้
1.) นายเสริ มสิ น สมะลาภา
ตําแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการ
2.) นายสุ ทธิชยั แซ่หยุน่
ตําแหน่ง กรรมการ
3.) นางสาวดวงกมล โชตะนา
ตําแหน่ง กรรมการ
4.) นายเทพชัย แซ่หย่อง
ตําแหน่ง กรรมการ
3. ที่ ประชุ มมี มติ เห็ นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 ต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
4. แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจําปี 2559
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 หรื อ นายวินิจ ศิลามงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378
หรื อนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรื อนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2559
5. กําหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 และวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ เพื่อกําหนดสิ ทธิ ในการ
เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 และสิ ทธิรับเงินปันผล

5.1 กําหนดวันและสถานที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ
ห้องประชุม เอ ชั้น 27 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร 10260
5.2 กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 ในวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 1 มีนาคม 2559
1. กําหนดวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการของ บริ ษทั ฯ
สําหรับปี 2558
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี 2558 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจําปี 2559
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอดิศกั ดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

