บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั
ข้ อ 1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกากับดูแลกิ จการที่ ดี และสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นว่า จะได้รับการปฏิ บตั ิอย่างเท่า
เทียมกัน บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระ
การประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจาปี รวมทั้งเสนอชื่ อผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยมี
ขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจนและโปร่ งใส
ข้ อ 2 คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ /หรื อเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั สัดส่วนขั้นต่า 1 หุน้ ขึ้นไป
2. ถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อการพิจารณา พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ ้น
เช่น เอกสารการถือครองหลักทรัพย์
ข้ อ 3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.1 . ขั้นตอนในการพิจารณา
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ซึ่ ง
สามารถ download และเสนอระเบียบวาระการประชุมได้ทาง email address : investor@nationgroup.com หรื อทาง
โทรสาร 02-338-3904 ก่ อนส่ งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบี ยบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2561 ต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ภายหลังได้ โดยแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน
ทั้งนี้ผถู ้ ือหุน้ ส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี พร้อมลงชื่อไว้เป็ น
หลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด ให้ถึงบริ ษทั ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 ตามที่อยูด่ งั นี้
สานักเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/121-122,124-128 (ชั้น 28)
ถนนบางนา ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260 (ติดต่อ 02-338-3290)
2. เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมและกลัน่ กรองในเบื้องต้น เพื่อนาเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ที่เสนอมา เรี ยนคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาก่อนนาเข้าที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 โดยคณะกรรมการ
จะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษทั เท่านั้น
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3. เรื่ องที่ ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสื อเชิ ญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ
ผ่านทาง Website ของบริ ษทั
4. เรื่ องใดไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เนื่องจากเป็ นวาระที่เข้าข่ายเรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบ
วาระการประชุม บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบทันทีพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทาง website ของบริ ษทั
3.2 เรื่องทีจ่ ะไม่ พจิ ารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
1. เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิจปกติของบริ ษทั และข้อเสนอของผูถ้ ือหุ ้น มิได้มีเหตุผลอันควรที่จะสงสัย
เกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
2. เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
3. เป็ นเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิ บสองเดือนที่ผา่ นมา และเรื่ อง
ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละสิ บของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั เว้นแต่
ข้อเท็จจริ งในการนาเสนอครั้ งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี นัยสาคัญ จากข้อเท็จจริ งในขณะที่ นาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งก่อน
4. เรื่ องที่ ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อหน่ วยงาน
กากับดูแลกิจการบริ ษทั
5. เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
6. เรื่ องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องบรรจุเป็ นวาระซึ่ งคณะกรรมการต้องมี
เหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าใจได้
7. เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้
ข้ อ 4 การเสนอรายชื่อบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการบริษัท
4.1 คุณลักษณะ/คุณสมบัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
4.1.1 กรรมการ
(1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี
(2) มีความรู ้ ความสามารถ และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการด้วยความ
ระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และสามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่
บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯ ในฐานะบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องจัดให้มีระบบการ
กากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็ นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่ มีองค์ประกอบ และมีคุณสมบัติตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน กล่าวคือ คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการ
อิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด (แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน) และมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 3 คน ดังนั้น ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีความประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าร่ วมพิจารณา แต่งตั้งเป็ นกรรมการ
อิสระและ/หรื อ กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติในการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ดว้ ย
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4.1.2 กรรมการอิสระ
กรรมการอิ สระต้องมี คุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ คณะกรรมการกากับตลาดทุ นกาหนดและเป็ นไปตาม
นโยบายของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิ สระของตน
รวมทั้งไม่เ ป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้นที่ มีนัย หรื อ ผูม้ ี อานาจควบคุ มของผูท้ ี่ มี ความสัมพันธ์ท างธุ ร กิ จกับ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ งการทารายการทางการค้าที่ กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึง
พฤติการณ์ อื่นทานองเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออี กฝ่ ายหนึ่ ง
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่า ทั้งนี้การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิ ดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่ มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่ งมี ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วน
ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผู ้
ถือหุน้ ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.1.3 กรรมการตรวจสอบ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
(2) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ไม่น้อยกว่า 3 คนและมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็ นผูม้ ีความรู ้ความเข้าใจหรื อมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชี หรื อการเงิ นหรื อ
ตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
4.2 หลักฐานประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานการถือหุ ้น ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากบริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน
กรณี บุคคลธรรมดา : สาเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง และทะเบียนบ้านของผูเ้ สนอและ
ผูร้ ับการเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณี นิติบุคคล

: สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสื อ
เดินทางของกรรมการผูม้ ีอานาจ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาวุฒิการศึกษาและประวัติของผูร้ ับการเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
4. หนังสื อยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
4.3 ขั้นตอนในการพิจารณา
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจัดทาหนังสื อเสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และลงลายมือชื่อไว้
เป็ นหลักฐาน พร้อมแนบประวัติของผูร้ ับการเสนอชื่อเข้า ดารงตาแหน่งกรรมการ และหนังสื อยินยอมของ
ผูร้ ับการเสนอชื่อ
ทั้งนี้ ผถู ้ ือหุ ้นสามารถ download แบบฟอร์ ม(แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั ) ได้ที่ website : http:// www.nationgroup.com และสามารถนาเสนอเอกสารต้นฉบับต่อประธาน
คณะกรรมการบริ ษทั ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 ทางไปรษณี ย ์
ระบุถึง
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/121-122,124-128 ถนนบางนา ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
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2. เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมและกลัน่ กรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการโดยหากบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่บริ ษทั ระบุหรื อผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอชื่อกรรมการมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เลขานุการบริ ษทั จะส่งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรื่ องภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2561
กรณี ที่เอกสารครบถ้วนตามที่บริ ษทั กาหนด เลขานุการบริ ษทั จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการ
ประชุมคณะกรรมการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
3. บุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นพร้อมข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ
ทั น ที ห ลั ง การประชุ ม คณะกรรมการ พร้ อ มทั้ งชี้ แจงเหตุ ผ ล ผ่ า นช่ อ งทางwebsite ของบริ ษั ท
http://www.nationgroup.com
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