วันที่ 20 ตุลาคม 2559
เรื่ อง

แจ้ งการปรับหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2559

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ และการเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัท เนชัน่
บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (ฉบับปรับปรุง)
ตามที่ บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ กําหนดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
เข้ าแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลง
โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้
ให้ เข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ่งเป็ น
หลักเกณฑ์ปกติที่ใช้ สําหรั บการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการของบริ ษัทซึ่งออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญประจําปี ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้ งสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารของ
ตลาดหลักทรัพย์ ฉบับวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นัน้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายสามารถใช้ สิทธิในการเสนอรายชื่อ
บุคคลเพื่อ เข้ า ดํา รงตํ าแหน่งกรรมการได้ เต็มที่ ตามกฎหมาย บริ ษัท ฯ จึงได้ ป รั บหลักเกณฑ์ ดัง กล่าวในบางเรื่ อ งดัง มี
รายละเอียดต่อไปนี ้
หลักเกณฑ์ ปกติ
“ข้ อ 3. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
3.1

กรรมการ
(1)

มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี

(2)

มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริ บรู ณ์

(3)

มีประสบการณ์ ทํางานในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรื อประสบการณ์ด้านอื่นที่เหมาะสม
เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

(4)

มีความรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการด้ วยความระมัดระวัง
ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และสามารถทุม่ เทเวลาได้ อย่างเต็มที่

3,2

(5)

ไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกิน 5 บริษัท (นับรวมกรณีที่ได้ รับอนุมตั ิแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริษัทฯ ด้ วย)

(6)

ไม่ประกอบกิจการ ดํารงตําแหน่งเป็ นพนักงาน กรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทหรื อนิติบุคคล
อื่นซึง่ ประกอบธุรกิจอันมีสภาพเป็ นอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ดังนี ้
(1)

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ กรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย”

หลักเกณฑ์ ใหม่
“ข้ อ 3. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
3.1

3,2

กรรมการ
(1)

มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี

(2)

มีความรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการด้ วยความระมัดระวัง
ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และสามารถทุม่ เทเวลาได้ อย่างเต็มที่

(3)

ไม่ประกอบกิจการ ดํารงตําแหน่งเป็ นพนักงาน กรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทหรื อนิติบุคคล
อื่นซึง่ ประกอบธุรกิจอันมีสภาพเป็ นอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดและเป็ นไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ ดังนี ้
(1)

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ กรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย”

2

รายละเอียดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ และการเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัท
เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (ฉบับปรับปรุง) ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

นายเทพชัย แซ่หย่อง
เพื่อและในนามของคณะกรรมการบริษัท

3

