บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํจากัด (มหาชน))
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสสนอระเบียบวารระการประชุมสามั
ส ญผูถือหุนปประจําป 2557
และ/หรือเสนอชืชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการบริ
น
ษัษัท
ขอ 1. วัตถุประสงค
เ นการสงเสริมการกํ
ม ากับดูแลกิ
ล จการที่ดี และะสรางความมันใจให
่น กับผูถือหุหนวา จะไดรับกการปฏิบัติอยางเท
ง า
เพื่อเป
เทียมกั
ม น บริษัท เนชัชั่น มัลติมีเดีย กรุ
ก ป จํากัด (มหาาชน) จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนส
น วนนอยสามาารถเสนอระเบียบ
ย
วาระะการประชุมในการประชุมผูถือหุ
อ นประจําป รวมทั
ร ้งเสนอชือผู
อ่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเข
ห
าเปนนกรรมการบริษัษท
โดยมีมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปรงใส
อ ถือหุน
ขอ 2 คุณสมบัติของผู
ผูถือหุหนที่จะเสนอระเบียบวาระการรประชุม และ /หรื
/ อเสนอชื่อกรรมการต
ก
องมีคุคณสมบัติ ดังนี้
1. เปปนผูถือหุนของบริษัทสัดสวนขขั้นต่ํา 1 หุนขึ้นไป
น
2. ถือหุ
อ นอยางตอเนืนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวัันที่เสนอเรื่องเพพื่อการพิจารณาาเปนเวลาไมนออยกวา 1 ป
แสสดงหลักฐานการถือหุน เชน เอกสารการถื
เ
อครองหลั
ค
กทรัพย
ขอ 3 การเสนอระเบีบียบวาระการปประชุม
3.1 . ขั้นตอนในการรพิจารณา
1. ผูถือหุหนที่มีคุณสมบับัติครบถวน กรรอกแบบเสนอรระเบียบวาระกาารประชุมสามัญญผูถือหุนประจําป
25577 ซึ่งสามารถ download และเสสนอระเบียบวาาระการประชุมได
ไ ทาง email address :
invesstor@nationgrooup.com โทรศััพท 02-338-3290-91 หรือทางงโทรสาร 02-338-3904 กอนสสง
ตนฉบับ “แบบเสนออระเบียบวาระกการประชุมสามัมัญผูถือหุนประะจําป 2557 ตอคณะกรรมการ
บริษัทภายหลังได โดยแบบเสนอร
โ
ระเบียบวาระกาารประชุม 1 แบบบ ตอ 1 ระเบียบวาระพรอมลงชื่อ
ไวเปนหลั
ป กฐานใหครบถ
ค วน
ทั้งนี้ผูถือหุนสงตนฉบั
ฉ บของแบบเสสนอระเบียบวาาระการประชุมสามั
ส ญผูถือหุนปประจําป พรอมลง
ม
ชื่อไววเปนหลักฐาน ตามหลักเกณฑ
ฑที่บริษัทกําหนนด ใหถึงบริษัทภายในวั
ท
นที่ 311 มกราคม 25577
ตามทีที่อยูดังนี้
สํานักเลขานุการบริษัท
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ
ก ป จํากัด (มหหาชน)
เลขที่ 18558/118 - 119, 1221 - 122, 124 - 130 ชั้น 27 - 32
ถนนบางนนา ตราด แขวงงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 100260
2. เลขานุการบริษัท จะะเปนผูรวบรวมมและกลั่นกรองงในเบื้องตน เพื่อนําเสนอระเบีบียบวาระการปรระชุม
สามัญผู
ญ ถือหุนที่เสนนอมา เรียนคณะกรรมการบริษัษทพิจารณากอนนําเขาที่ประชชุมผูถือหุนประจําป
25577 โดยคณะกรรมการจะพิจารณ
ณาบรรจุระเบียบวาระการประ
บ
ชุมเฉพาะเรื่องทที่มีผลกระทบตตอ
บริษัทและเปนประโโยชนตอการดําเนิ
า นธุรกิจของบริษัทเทานั้น
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3. เรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 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.nationgroup.com และสามารถนําเสนอ
เอกสารตนฉบับตอประธานคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 ทางไปรษณีย
ระบุถึง
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/118 - 119, 121 - 122, 124 - 130 ชั้น 27 - 32
ถนนบางนา ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
2. เลขานุการบริษัท จะเปนผูรวบรวมและกลั่นกรองในเบื้องตนใหคณะกรรมการโดย
2.1 หากบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือมีลักษณะตองหามตามที่บริษัท
ระบุ หรือผูถือหุนที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไมครบถวน เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือ
แจงผูถือหุนเพื่อทราบการปดเรื่องภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557
2.2 กรณีที่เอกสารครบถวนตามที่บริษัทกําหนด เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอตอ
คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการภายในเดือนกุมภาพันธ 2557
3. บุคคลที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผูถือหุนพรอม
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจง
ใหผูถือหุนทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการ พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลผานชองทาง website
ของบริษัท http://www.nationgroup.com
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