หลักเกณฑ์ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
และการเลือกตัง้ กรรมการของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เนชั่น บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขอเรี ยนให้ ทราบว่าผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีสิทธิ เสนอรายชื่อ
บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ซึ่งจะจัดให้ มีขึ ้นใน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
อย่างไรก็ตาม เพื่ อให้ การบริ หารจัด การและการดํ า เนิ นการในที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้นครั ง้ ที่ 1/2559 เป็ นไปโดย
เรี ยบร้ อยและไม่มีข้อขัดข้ อง บริ ษัทฯ ขอเรี ยนให้ ทราบหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ และการ
เลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทฯ ดังนี ้
ข้ อ 1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการจะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ซึง่ มีชื่อปรากฏ
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็ นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้ า
ร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 (Record Date) และยังคงถือหุ้นของบริ ษัทฯ ต่อเนื่องไปจนถึงวันประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ทัง้ นี ้ ผู้ถื อ หุ้น ที่ ป ระสงค์ จ ะเสนอรายชื่ อ บุค คลเพื่ อ เข้ า รั บ การเลื อ กตัง้ เป็ นกรรมการจะต้ อ งแนบหลัก ฐานแสดงตน
ดังต่อไปนี ้ให้ แก่บริษัทฯ พร้ อมด้ วยข้ อมูลและเอกสารของบุคคลซึง่ ตนประสงค์จะเสนอรายชื่อด้ วย
(1) กรณีบคุ คลธรรมดา - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ซึง่ ลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ องพร้ อมระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
(2) กรณีนิติบคุ คล – สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล (รับรองสําเนาถูกต้ อง พร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี)) และสําเนาบัตร
ประจํ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอํานาจลงนามซึ่งได้ ลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ องโดยบุคคลดังกล่าว
เพื่อให้ การบริ หารจัดการและการดําเนินการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยและไม่เป็ นการใช้ เวลาเกินสมควร บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ า
รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการจํานวน 1 ตําแหน่งต่อผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ข้ อ 2. การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม (แบบเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ) ได้ ที่เว็บไซต์ http://www.nbc.co.th โดยขอให้ นําส่ง
เอกสารต้ นฉบับต่อเลขานุการบริ ษัท โดยการนําส่งเอกสาร ณ สํานักงานของบริ ษัทฯ ได้ ตัง้ แต่ วันที่ 13 ตุลาคม 2559
เป็ นต้ นไปถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 หรื อจัดส่งทางไปรษณีย์มายัง
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เลขานุการบริษัท
บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชัน้ 28
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้
(1) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ กรอกข้ อมูลครบถ้ วนและลงนามโดย
ผู้ถือหุ้นหรื อบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ถือหุ้น และลงนามรับทราบยินยอมโดยผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(2) ประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางานของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อ พร้ อมด้ ว ยที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ ติดต่อได้
โดยสะดวก พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ซึ่งบุคคลที่ได้ รับ
การเสนอชื่อลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องเอกสารดังกล่าว
ทัง้ นี ้ ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต้ องมีคุณสมบัตติ ามข้ อ 3.
ข้ อ 3. คุณลักษณะ/คุณสมบัตขิ องผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
3.1

กรรมการ
(1)

มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี

(2)

มีความรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการด้ วยความระมัดระวังด้ วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต และสามารถทุม่ เทเวลาได้ อย่างเต็มที่

(3)

ไม่ประกอบกิจการ ดํารงตําแหน่งเป็ นพนักงาน กรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทหรื อนิติบคุ คลอื่นซึ่ง
ประกอบธุรกิจอันมีสภาพเป็ นอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริ ษัทฯ ขอเรี ยนเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ในฐานะบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้ องจัดให้ มีระบบการกํากับดูแล
กิจการที่ดีเพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ ได้ มาตรฐานและเป็ นไปตามแนวทางที่ถกู ต้ อง ซึง่ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ จะต้ องมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบ และมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน กล่าวคือ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน
3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
(แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน) และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 3 คน ในการนี ้ บริ ษัทฯ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติที่จะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาเลือ กตัง้ ด้ ว ย โดยคุณ สมบัติ ข องกรรมการอิส ระและกรรมการ
ตรวจสอบ มีดงั นี ้
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3,2

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดและเป็ นไปตามนโยบาย
ของบริษัทฯ ดังนี ้
(1)

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
เกี่ยวข้ องของ กรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย

(2)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือน
ประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับ
เดี ย วกัน ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ของผู้มี อํ า นาจควบคุม ของบริ ษั ท ฯ เว้ น แต่ จ ะได้ พ้ น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริษัทย่อย

(4)

ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการ
ให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระ
้ 20
หนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการ
คํ า นวณมูล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั
รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 2 ปี
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(6)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(7)

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8)

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัท ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้น ส่วนที่ มีนัยในห้ า งหุ้น ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ ห ารงาน
ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับ
กิจการของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย

(9)

ไม่มีลัก ษณะอื่ นใดที่ ทํ า ให้ ไ ม่สามารถให้ ค วามเห็น อย่า งเป็ นอิ สระเกี่ ย วกับการดํ า เนิ น งานของ
บริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบ
(1)

คณะกรรมการตรวจสอบต้ องเป็ นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

(2)

คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คนและมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจหรื อมีประสบการณ์ด้านการบัญชี
หรื อการเงินหรื อตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทําหน้ า ที่ในการสอบทานความน่าเชื่ อถื อของงบ
การเงิน

ข้ อ 4. การพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ท่ จี ะเข้ ารั บเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่ อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2559
เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและการเสนอ
ชื่ อบุคคลดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ ระบุไ ว้ ในหลักเกณฑ์ ฉบับ นี ้ เพื่ อนํ าเสนอต่อ ที่ป ระชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่
1/2559 ต่อไป ดังนี ้
1)

หากบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ าม หรื อการเสนอชื่อไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ หรื อมีเหตุอนั สมควรในกรณี อื่นๆ (แล้ วแต่กรณี ) เลขานุการบริ ษัท
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้เสนอรายชื่อทราบการปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

2)

บุคคลที่ผา่ นการพิจารณาในเบื ้องต้ น เลขานุการบริ ษัทจะรวบรวมรายชื่อเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ต่อไป
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ข้ อ 5. กระบวนการเลือกตัง้ กรรมการในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2559
1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2)

บริ ษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อทังหมดให้
้
ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงมติเป็ นรายคน โดยผู้ถือหุ้นแต่
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตามข้
ั้
อ 1) เลือกตังบุ
เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้

3)

บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการจํานวน 8 ตําแหน่ง ในกรณี
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 เป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
อนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
1/2559 พิจ ารณาเลื อ กตัง้ หรื อ ผู้ที่ เ สนอชื่ อ มามี คุณ สมบัติไ ม่ค รบถ้ ว น หรื อ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมาย บริ ษั ท ฯ โดย
เลขานุการบริ ษัทจะสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2559 พิจารณาเลือกตังต่
้ อไป
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