หลักเกณฑ์การให้สิทธ์ ิ ผถู้ ือหุ้น
เสนอเรือ่ งเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2562
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ข้อ 1 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความมันใจให้
่
กบั ผูถ้ อื หุน้ ว่า จะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม
กัน บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบ
วาระการประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจําปี รวมทัง้ เสนอชื่อผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเข้าเป็ นกรรมการบริษทั โดยมี
ขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนและโปร่งใส
ข้อ 2 คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ้น
ผูถ้ ือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ /หรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี้
1. เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สัดส่วนขัน้ ตํ่า 1 หุน้ ขึน้ ไป
2. ถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันทีถ่ อื หุน้ จนถึงวันทีเ่ สนอเรื่องเพื่อการพิจารณาพร้อมทัง้ แสดงหลักฐานการถือหุน้ เช่น
เอกสารการถือครองหลักทรัพย์
ข้อ 3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.1. ขัน้ ตอนในการพิ จารณา
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วน กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี2562 ซึง่ สามารถ
download และเสนอระเบียบวาระการประชุมได้ทาง email address : investor@nbc.co.th หรือทางโทรสาร 02338-3904 ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 ต่อคณะกรรมการ
บริษทั ภายหลังได้ โดยแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ให้ครบถ้วน
ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้น ส่ง ต้น ฉบับ ของแบบเสนอระเบีย บวาระการประชุ ม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจํา ปี พร้อ มลงชื่อ ไว้เ ป็ น
หลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กําหนด ให้ถงึ บริษทั ภายใน วันที่ 29 มกราคม 2562 ตามทีอ่ ยูด่ งั นี้
สํานักเลขานุการบริษทั
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/51-62 ถนนบางนา ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 (ติดต่อ 02-338-3291)
2. เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมและกลันกรองในเบื
่
อ้ งต้น เพื่อนําเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ทีเ่ สนอมา เรียนคณะกรรมการบริษทั พิจารณาก่อนนําเข้าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 โดยคณะกรรมการจะ
พิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั และเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั เท่านัน้
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3. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการและแจ้งผลการพิจารณาให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่าน
ทาง Website ของบริษทั
4. เรื่องใดไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เนื่องจากเป็ นวาระทีเ่ ข้าข่ายเรื่องทีจ่ ะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระ
การประชุม บริษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบทันทีพร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลผ่านทาง website ของบริษทั
3.2. เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
1. เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั และข้อเสนอของผูถ้ อื หุน้ มิได้มเี หตุผลอันควรทีจ่ ะสงสัยเกีย่ วกับ
ความไม่ปกติของเรือ่ งดังกล่าว
2. เป็ นเรือ่ งทีอ่ ยูน่ อกเหนืออํานาจทีบ่ ริษทั จะดําเนินการให้เกิดผลตามทีป่ ระสงค์
3. เป็ นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาและเรื่อง
ดังกล่าวได้รบั มติสนับสนุ นด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั เว้น
แต่ขอ้ เท็จจริงในการนําเสนอครัง้ ใหม่จะได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ จากข้อเท็จจริงในขณะทีน่ ําเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ ก่อน
4. เรื่องทีข่ ดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่ วยงาน กํากับ
ดูแลกิจการบริษทั
5. เรือ่ งทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ผลประโยชน์ของบุคคลกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง
6. เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องบรรจุเป็ นวาระ ซึง่ คณะกรรมการต้องมีเหตุผล
ทีส่ มควรและสามารถอธิบายให้ผถู้ อื หุน้ เข้าใจได้
7. เรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
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