หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถ้ ู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
บริ ษทั เนชั ่น บรอดแคสติ้ ง คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
1.วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะให้ผถู้ อื หุน้ มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกีย่ วกับการดาเนิน
กิจการให้มากขึน้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมผูถ้ อื หุน้
2.คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ้น.
2.1. บริษทั ให้สทิ ธิผู์ ถ้ อื หุน้ เสนอรายชื่อบุคคล เข้าเป็ นกรรมการได้ไม่เกินจานวนกรรมการทีค่ รบวาระของแต่ละปี
2.2. คุณลักษณะ/คุณสมบัตขิ องผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
2.2.1 กรรมการ
(1) มีคุ ณ สมบัติ และไม่ มีลัก ษณะต้ อ งห้า มตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่มีก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติม ) พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
(2) มีความรู้ ความสามารถ และไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ.
ด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และสามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่
บริษทั ฯ ขอเรียนเพิม่ เติมว่า บริษทั ฯ ในฐานะบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องจัดให้มี
ระบบการกากับดูแลกิจการที่ดเี พื่อกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็ นไปตาม
แนวทางที่ถู ก ต้ อ ง ซึ่ง คณะกรรมการบริษั ท ฯ จะต้ อ งมีก รรมการอิส ระ และกรรมการตรวจสอบที่มี
องค์ ป ระกอบ และมี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น กล่ า วคื อ
คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด (แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน) และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ในการนี้ บริษทั ฯ จึงเรียน
มาเพื่อทราบ และเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติท่จี ะดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ ด้วย โดยคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ มีดงั นี้
2.2.2. กรรมการอิ สระ : ต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนดและเป็ นไป
ตามนโยบายของบริษทั ฯ ดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษั ทฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องของ กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือน
ประจา หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลา ดับ
เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย สาคัญ หรือผู้มอี านาจควบคุมของผู้ท่มี ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าทีก่ ระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยมื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระ
หนี้ทต่ี อ้ งชาระต่ออีกฝา่ ยหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ 20
ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทัง้ นี้การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี าร
ค านวณมู ล ค่ า ของรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ว่ า ด้ว ย
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับ
รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
สานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับ
กิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่ มีลัก ษณะอื่น ใดที่ท าให้ไ ม่ สามารถให้ค วามเห็น อย่ า งเป็ น อิสระเกี่ย วกับ การดาเนิ น งานของ
บริษทั ฯ
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2.2.3. กรรมการตรวจสอบ
(1) กรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
(2) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ น้อยกว่า 3 คนและมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็ นผู้มคี วามรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี
หรือการเงินหรือ ตรวจสอบอย่ างเพียงพอที่จ ะทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่ า เชื่อถือของงบ
การเงิน
2.3. หลักฐานประกอบการพิ จารณา
1. หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน
กรณีบุคคลธรรมดา : สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และทะเบียนบ้านของผูเ้ สนอและ
ผูร้ บั การเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีนิตบิ ุคคล : สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือ เดินทาง
ของกรรมการผูม้ อี านาจ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาวุฒกิ ารศึกษาและประวัตขิ องผูร้ บั การเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
4. หนังสือยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
2.4. ขัน้ ตอนในการพิ จารณา
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนจัดทาหนังสือเสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ และลงลายมือชื่อ
ไว้เป็ นหลักฐาน พร้อมแนบประวัตขิ องผูร้ บั การเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ และหนังสือยินยอม
ของผูร้ บั การเสนอชื่อ ทัง้ งนี้ผถู้ อื หุน้ สามารถ download แบบฟอร์ม (แบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ) ได้ท่ี website : http:// www.nbc.co.th และสามารถนาเสนอ
เอกสารต้นฉบับต่อประธานคณะกรรมการบริษทั ภายในวันที่ 26 มกราคม 2564 ทางไปรษณีย์ ระบุถงึ
ประธานคณะกรรมการบริษทั
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1854ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260 (ติดต่อ 02-338-3291)
2. เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมและกลันกรองในเบื
่
อ้ งต้นให้คณะกรรมการโดย
2.1 หากบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อมีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีบ่ ริษทั ระบุหรือ
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ สนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วน เลขานุการบริษทั จะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
ทราบการปิ ดเรื่อง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
2.2 กรณีทเ่ี อกสารครบถ้วนตามทีบ่ ริษทั กาหนด เลขานุการบริษทั จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
3. บุคคลทีผ่ ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถอื หุน้ พร้อมข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมการ และบุคคลทีไ่ ม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
ทัน ทีห ลัง การประชุ ม คณะกรรมการ พร้อ มทัง้ ชี้แ จงเหตุ ผ ลผ่ า นช่ อ งทาง
website ของบริษั ท
http://www.nbc.co.th
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