บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัท
ขอ 1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวา จะไดรับการปฏิบัติอยางเทา
เทียมกัน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถ
เสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุนประจําป รวมทั้งเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมเขาเปน
กรรมการบริษัท โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปรงใส
ขอ 2 คุณสมบัติของผูถือหุน
ผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ /หรือเสนอชื่อกรรมการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูถือหุนของบริษัทสัดสวนขั้นต่ํา 1 หุนขึ้นไป
2. ถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป
แสดงหลักฐานการถือหุน เชน เอกสารการถือครองหลักทรัพย
ขอ 3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.1 . ขั้นตอนในการพิจารณา
1. ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวน กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2553 ซึ่งสามารถ download และเสนอระเบียบวาระการประชุมไดทาง email address :
investor@nbc.co.th โทรศัพท 0-2338-3333 ตอ 3289 หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 กอนสง
ตนฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ตอคณะกรรมการ
บริษัทภายหลังได โดยแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ตอ 1 ระเบียบวาระพรอมลงชื่อ
ไวเปนหลักฐานใหครบถวน
ทั้งนี้ผูถือหุนสงตนฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พรอมลง
ชื่อไวเปนหลักฐาน ตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด ใหถึงบริษัทภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553
ตามที่อยูดังนี้
สํานักเลขานุการบริษัท
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/51-62 อาคารเนชั่นทาวเวอร ชั้น 12,13
ถนนบางนา ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
2. เลขานุการบริษัท จะเปนผูรวบรวมและกลั่นกรองในเบื้องตน เพื่อนําเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถือหุนที่เสนอมา เรียนคณะกรรมการบริษัทพิจารณากอนนําเขาที่ประชุมผูถือหุนประจําป
2553 โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบตอ
บริษัทและเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทเทานั้น
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3. เรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 พรอมความเห็นของคณะกรรมการ และแจงผลการ
พิจารณาใหผูถือหุนทราบผานทาง Website ของบริษัท

4. เรื่องใดไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เนื่องจากเปนวาระที่เขาขายเรื่องที่จะไมบรรจุเปน
ระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบทันทีพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลผานทาง
website ของบริษัท
3.2 เรื่องที่จะไมพิจารณาบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม
1. เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอเสนอของผูถือหุน มิไดมีเหตุผลอันควรที่จะ
สงสัยเกี่ยวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว
2. เปนเรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการใหเกิดผลตามที่ประสงค
3. เปนเรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแลวในรอบสิบสองเดือนที่ผานมา
และเรื่องดังกลาวไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละสิบของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท เวนแตขอเท็จจริงในการนําเสนอครั้งใหมจะไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ
จากขอเท็จจริงในขณะที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในครั้งกอน
4. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ หรือ
หนวยงานกํากับดูแลกิจการบริษัท
5. เรื่องที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง
6. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะตองบรรจุเปนวาระ ซึ่ง
คณะกรรมการตองมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายใหผูถือหุนเขาใจได
7. เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได
ขอ 4 การเสนอรายชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัท
4.1 คุณสมบัติผูรับการเสนอชื่อเขาเปนกรรมการ :
1. ตองไมเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด , กฎหมายหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. ตองไมเปนบุคคลที่คุณสมบัติตองหามตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3. มีประสบการณทํางานในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน หรือประสบการณดานอื่นที่เหมาะสมไม
นอยกวา 5 ป
4. มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต สามารถทุมเทเวลาไดอยางเต็มที่
5. ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในกรณีที่เปนกรรมการที่เปน
ผูบริหาร ตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัทกําหนดวากรรมการที่เปนกรรมการบริหาร
สามารถเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 บริษัท
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4.2 หลักฐานประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย
รับฝากหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน
กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และทะเบียนบานของผูเสนอและ
ผูรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
กรณีนิติบุคคล
: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือ
เดินทางของกรรมการผูมีอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3. สําเนาวุฒิการศึกษาและประวัติของผูรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
4. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
4.3 ขั้นตอนในการพิจารณา
1. ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนจัดทําหนังสือเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน พรอมแนบประวัติของผูรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และ
หนังสือยินยอมของผูรับการเสนอชื่อ
ทั้งนี้ผูถือหุนสามารถ download แบบฟอรม(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัท) ไดที่ website : http://www.nbc.co.th และสามารถนําเสนอ
เอกสารตนฉบับตอประธานคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553 ทางไปรษณีย
ระบุถึง
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/51-62 อาคารเนชั่นทาวเวอร ชั้น 12,13
ถนนบางนา ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
2. เลขานุการบริษัท จะเปนผูรวบรวมและกลั่นกรองในเบื้องตนใหคณะกรรมการโดย
หากบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือมีลักษณะตองหามตามที่บริษัทระบุ หรือผูถือหุน
ที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไมครบถวน เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงผูถือหุนเพื่อทราบการปดเรื่อง
ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553
กรณีที่เอกสารครบถวนตามที่บริษัทกําหนด เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอตอคณะกรรมการในการ
ประชุมคณะกรรมการภายในเดือนกุมภาพันธ 2553
3. บุคคลที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผูถือหุนพรอม
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจง
ใหผูถือหุนทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการ พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลผานชองทาง website
ของบริษัท http://www.nbc.co.th
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