วันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่ อง

กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาแต่งตังกรรมการใหม่
้
ของบริษัท

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ
หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ และการเลือกตัง้ กรรมการของบริ ษัท
เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอเรี ยนให้ ทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ มีหนังสือแจ้ งมายังกรรมการของบริ ษัทฯ จํานวน 3 ท่าน ซึ่ง
ได้ แก่ 1) นายอดิศกั ดิ์ ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ 2) นางสาวดวงกมล โชตะนา และ 3) นายเสริ มสิน สมะลาภา ว่ามีลกั ษณะขาดความ
น่าไว้ วางใจในการเป็ นกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เนื่องจากพนักงานอัยการมีคําสัง่ ฟ้องกรณี ไม่ปฏิบัติหน้ าที่ตามที่
กฎหมายกําหนด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริ ษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จึงส่งผลให้
บุคคลดังกล่าวยุติการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการของบริษัทฯ ตังแต่
้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่ผา่ นมา

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1.
2.

จากกรณี ดงั กล่าวข้ างต้ น ส่งผลให้ ปัจจุบนั ตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ว่างลงทัง้ สิ ้น 6 ตําแหน่งจากจํานวน
กรรมการทังสิ
้ ้น 10 ตําแหน่ง ซึง่ ประกอบด้ วยตําแหน่งของกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งยุติการปฏิบตั ิหน้ าที่ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559
รวม 3 ตําแหน่งดังที่เรี ยนข้ างต้ น และตําแหน่งกรรมการที่วา่ งลงอีก 3 ตําแหน่งดังต่อไปนี ้
1)

ตําแหน่งที่วา่ งลงของนางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ (ลาออกจากบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 31 มกราคม 2559 ที่ผ่าน
มา และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมิได้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลใดเข้ าดํารงตําแหน่งแทน)

2)

ตําแหน่งที่ว่างลงของนางสุภาณี เดชาบูรณานนท์ (ลาออกจากบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่
ผ่านมาและคณะกรรมการบริ ษัทฯ ยังมิได้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลใดเข้ าดํารงตําแหน่งแทน)

3)

ตําแหน่งที่ว่างลงของนายสุทธิชยั แซ่หยุ่น (ลาออกจากบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 21 กันยายน 2559 ที่ผ่านมาและ
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมิได้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลใดเข้ าดํารงตําแหน่งแทน)

ในการนี ้ ตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ จึงว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจํานวนที่จะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทฯ ได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ดังนัน้ ข้ าพเจ้ า นายเทพชัย แซ่หย่องในฐานะกรรมการที่เหลืออยู่จึงมีหน้ าที่กระทําการ
ในนามของคณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่จํานวนกรรมการว่างลงเหลือน้ อยกว่า
จํานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม (นับตัง้ แต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นมา) เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนตําแหน่ง
กรรมการที่ว่างลงทัง้ 6 ตําแหน่งข้ างต้ น ภายใต้ บทบัญญัติมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึง่ กําหนดให้ กรรมการที่เหลืออยูก่ ระทําการในนามของคณะกรรมการได้ แต่เฉพาะการจัดให้ มี

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการแทนตํ
้
าแหน่งที่ว่างทังหมดเท่
้
านัน้ ภายหลังจากการแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าเป็ นกรรมการ
แทนตําแหน่งที่วา่ งลง บริษัทจะสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ ตามปกติ
ในนามของคณะกรรมการ บริ ษัทฯ ขอเรี ยนให้ ทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ของบริ ษัทฯ จะจัด
ขึ ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบาง
นา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2559 ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังประธานในที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นสําหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการจํ
้
านวน 6 ตําแหน่งเพื่อเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นกรรมการแทนตําแหน่ง
กรรมการที่วา่ งลงของบริ ษัท

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขอํานาจกรรมการ

บริ ษัทฯ กําหนดให้ วนั กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 (Record
Date) ได้ แก่ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 และวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ได้ แก่วันที่ 27
ตุลาคม 2559
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ขอเรี ยนเพิ่มเติมว่าเนื่องจากในปั จจุบนั ตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ว่างลงจนเหลือน้ อยกว่า
จํ านวนที่ จะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ได้ ดัง นัน้ บริ ษัท ฯ จึง ไม่สามารถนํ า เสนอรายชื่ อของบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาแต่งตังเข้
้ าดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ดงั เช่นในการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ประกอบกับสิทธิในการแต่งตังกรรมการเข้
้
าบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน
ตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริ ษัทฯ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จึงมีสิทธิ เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังให้
้ เข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 นี ้ โดยเพื่อให้ การบริ หารจัดการและการดําเนินการในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559
เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยและไม่มีข้อขัดข้ อง บริ ษัทฯ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นที่มีความประสงค์ จะเสนอรายชื่อของบุคคลที่จะเข้ ารั บ
การพิจารณาข้ างต้ น กรุ ณาแจ้ งรายชื่อและประวัติของบุคคลที่ตนเองประสงค์ จะเสนอชื่อ เข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการของบริษัทฯ ให้ แก่ บริษัทฯ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ต่อไป โดยบริ ษัทฯ ได้ แนบแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ และขอแจ้ งหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ และการเลือกตังกรรมการ
้
ของบริ ษัท เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) มาเพื่อประกอบการพิจารณาใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้นพร้ อมกันนี ้ด้ วย
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีสง่ มาด้ วย

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายเทพชัย แซ่หย่อง
เพื่อและในนามของคณะกรรมการบริษัท

