หลักเกณฑ์ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
และการเลือกตัง้ กรรมการของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เนชั่น มัลติมี เดี ย กรุ๊ ป จ ำกัด (มหำชน) ขอเรี ย นให้ ท รำบว่ำ ผู้ถื อหุ้นของบริ ษัท ฯ มี สิท ธิ เ สนอรำยชื่ อ บุค คล
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริ ษัทฯ ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ซึ่งจะจัดให้ มีขึ ้นในวันที่
7 พฤศจิกำยน 2559
อย่ำงไรก็ ตำม เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรและกำรดำเนินกำรในที่ ประชุมวิสำมัญผู้ถื อหุ้นครั ง้ ที่ 1/2559 เป็ นไปโดย
เรี ยบร้ อยและไม่มีข้อขัดข้ อ ง บริ ษัทฯ ขอเรี ยนให้ ทรำบหลักเกณฑ์กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร และกำร
เลือกตังกรรมกำรของบริ
้
ษัทฯ ดังนี ้
ข้ อ 1. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรจะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ซึง่ มีชื่อปรำกฏ
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 26 ตุลำคม 2559 ซึ่งเป็ นวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรเข้ ำ
ร่ วมประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 (Record Date) และยังคงถือหุ้นของบริ ษัทฯ ต่อเนื่องไปจนถึงวันประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2559
ทัง้ นี ้ ผู้ถื อหุ้น ที่ป ระสงค์ จ ะเสนอรำยชื่ อ บุค คลเพื่ อเข้ ำรั บกำรเลือ กตัง้ เป็ นกรรมกำรจะต้ องแนบหลัก ฐำนแสดงตน
ดังต่อไปนี ้ให้ แก่บริ ษัทฯ พร้ อมด้ วยข้ อมูลและเอกสำรของบุคคลซึง่ ตนประสงค์จะเสนอรำยชื่อด้ วย
(1) กรณีบคุ คลธรรมดำ - สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงชำติ) ซึง่ ลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้ องพร้ อมระบุที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ สะดวกเพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อ
สอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติม
(2) กรณีนิติบคุ คล – สำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คล (รับรองสำเนำถูกต้ อง พร้ อมประทับตรำ (ถ้ ำมี)) และสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงชำติ ) ของผู้มีอำนำจลงนำมซึ่งได้ ลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยบุคคลดังกล่ำว
เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรและกำรดำเนินกำรในกำรประชุม วิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2559
เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยและไม่เป็ นกำรใช้ เวลำเกินสมควร บริ ษัทฯ ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นในกำรเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำ
รับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรจำนวน 1 ตำแหน่งต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรำย
ข้ อ 2. การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในกำรเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์ ม (แบบเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทฯ) ได้ ที่เว็บไซต์ http://www.nationgroup.com โดยขอให้
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นำส่งเอกสำรต้ นฉบับต่อเลขำนุกำรบริ ษัท โดยกำรนำส่งเอกสำร ณ สำนักงำนของบริ ษัทฯ ได้ ตัง้ แต่ วันที่ 13 ตุลาคม
2559 เป็ นต้ นไปถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 หรื อจัดส่งทำงไปรษณีย์มำยัง
เลขำนุกำรบริ ษัท
บริ ษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชัน้ 28
ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ
เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260
กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นจัดส่งเอกสำรดังต่อไปนี ้
(1) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทฯ ซึ่งกรอกข้ อมูลครบถ้ วนและลงนำมโดย
ผู้ถือหุ้นหรื อบุคคลผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนผู้ถือหุ้น และลงนำมรับทรำบยินยอมโดยผู้ที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ
(2) ประวัติ ส่วนตัว ประวัติกำรทำงำนของผู้ที่ได้ รับกำรเสนอชื่ อ พร้ อมด้ วยที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้
โดยสะดวก พร้ อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีชำวต่ำงชำติ) ซึ่งบุคคลที่ได้ รับ
กำรเสนอชื่อลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องเอกสำรดังกล่ำว
ทัง้ นี ้ ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต้ องมีคุณสมบัติตามข้ อ 3.
ข้ อ 3. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
3.1

กรรมกำร
(1)

มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีกำร
แก้ ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

(2)

มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็ นอิสระ สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่กรรมกำรด้ วยควำมระมัดระวังด้ วย
ควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต และสำมำรถทุม่ เทเวลำได้ อย่ำงเต็มที่

(3)

ไม่ประกอบกิจกำร ดำรงตำแหน่งเป็ นพนักงำน กรรมกำร หรื อผู้บริ หำรในบริ ษัทหรื อนิติบคุ คลอื่ นซึ่ง
ประกอบธุรกิจอันมีสภำพเป็ นอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

บริ ษัทฯ ขอเรี ยนเพิ่มเติมว่ำ บริ ษัทฯ ในฐำนะบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ จะต้ องจัดให้ มีระบบกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีเพื่อกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ให้ ได้ มำตรฐำนและเป็ นไปตำมแนวทำงที่ถกู ต้ อง ซึง่ คณะกรรมกำร
บริ ษัทฯ จะต้ องมีกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบที่มีองค์ประกอบ และมีคุณสมบัติตำมที่กำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน กล่ำวคือ คณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ จะต้ องประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน
3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมด
้
(แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน) และมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อย 3 คน ในกำรนี ้ บริ ษัทฯ
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จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ และเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษั ทฯ เพื่ อ พิจ ำรณำเลือกตัง้ ด้ วย โดยคุณ สมบัติข องกรรม กำรอิ สระและกรรมกำร
ตรวจสอบ มีดงั นี ้
3,2

กรรมกำรอิสระ

กรรมกำรอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนดและเป็ นไปตำมนโยบำย
ของบริ ษัทฯ ดังนี ้
(1)

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของ กรรมกำรอิสระรำยนันๆ
้ ด้ วย

(2)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมในกำรบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้ เงินเดือน
ประจำ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับ
เดี ย วกัน ผู้ถื อ หุ้น รำยใหญ่ หรื อ ของผู้มี อ ำนำจควบคุม ของบริ ษั ท ฯ เว้ น แต่จ ะได้ พ้ น จำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

(3)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่
เป็ นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริ หำร ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย

(4)

ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณ
อย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอำนำจควบคุม ของผู้ที่มี
ควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรื อให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำร
ให้ หรื อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้ วยกำรรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้ำประกัน กำรให้ สินทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคู่สญ
ั ญำมีภำระ
หนี ้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ 20
ล้ ำนบำทขึ ้นไป แล้ วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทังนี
้ ้กำรคำนวณภำระหนี ้ดังกล่ำวให้ เป็ นไปตำมวิธีกำร
ค ำนวณมูล ค่ำ ของรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน ว่ำ ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี ้ดังกล่ำว ให้ นบั
รวมภำระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนัก
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งำนสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่
น้ อยกว่ำ 2 ปี

3.3

(6)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ ได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว
มำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

(7)

ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

(8)

ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่ มีนัยในห้ ำ งหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่ มี ส่วนร่ วมบริ หำรงำน
ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออก
เสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับ
กิจกำรของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย

(9)

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ค วำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ ย วกับกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัทฯ

กรรมกำรตรวจสอบ
(1)

คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระของบริ ษัทฯ

(2)

คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระของบริ ษัทฯ ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและมี
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อย 1 คน เป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจหรื อมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชี
หรื อกำรเงิ นหรื อตรวจสอบอย่ำงเพียงพอที่จะทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่ อถื อของงบ
กำรเงิน

ข้ อ 4. การพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ท่ จี ะเข้ ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่ อที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2559
เลขำนุกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจำรณำกลัน่ กรองในเบื ้องต้ นในกำรเสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและกำรเสนอ
ชื่ อบุคคลดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่ อนไขที่ระบุไว้ ในหลักเกณฑ์ ฉบับนี ้ เพื่อนำเสนอต่อ ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่
1/2559 ต่อไป ดังนี ้
1)

หำกบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ำม หรื อกำรเสนอชื่อไม่เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในเอกสำรฉบับนี ้ หรื อมีเหตุอนั สมควรในกรณีอื่นๆ (แล้ วแต่กรณี) เลขำนุกำรบริ ษัท
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้เสนอรำยชื่อทรำบกำรปิ ดเรื่ องภำยในวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2559
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2)

บุคคลที่ผำ่ นกำรพิจำรณำในเบื ้องต้ น เลขำนุกำรบริ ษัทจะรวบรวมรำยชื่อเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ต่อไป

ข้ อ 5. กระบวนการเลือกตัง้ กรรมการในวันประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2559
1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2)

บริ ษัทฯ จะเสนอรำยชื่อบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อทังหมดให้
้
ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำลงมติเป็ นรำยคน โดยผู้ถือหุ้นแต่
ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตำมข้
ั้
อ 1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตังบุ
้ คคลหลำยคนเป็ นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ูใดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้

3)

บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรจำนวน 8 ตำแหน่ง ในกรณี
ที่บคุ คลซึ่งได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธำนที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 เป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด

อนึง่ ในกรณีที่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยให้ ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2559 พิ จำรณำเลือ กตัง้ หรื อผู้ที่เ สนอชื่ อมำมี คุณ สมบัติ ไม่ค รบถ้ ว น หรื อมี ลกั ษณะต้ องห้ ำ มตำมกฎหมำย บริ ษั ทฯ โดย
เลขำนุกำรบริ ษัทจะสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2559 พิจำรณำเลือกตังต่
้ อไป
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