
 1

et 

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2558 

และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษทั 
 
ข้อ 1. วตัถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้วา่ จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่า
เทียมกนั บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอระเบียบ
วาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี รวมทั้งเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการบริษทั 
โดยมีขั้นตอนและวธีิปฏิบติัท่ีชดัเจนและโปร่งใส   
     
ข้อ 2   คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ /หรือเสนอช่ือกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1.  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัสัดส่วนขั้นตํ่า 1 หุน้ข้ึนไป  
2.  ถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือการพิจารณาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี       
     แสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น เอกสารการถือครองหลกัทรัพย ์
     
ข้อ 3  การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
3.1 . ขั้นตอนในการพิจารณา 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น  กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  
2558  ซ่ึงสามารถ download และเสนอระเบียบวาระการประชุมไดท้าง email address : 
investor@nationgroup.com โทรศพัท ์02-338-3290-91  หรือทางโทรสาร 02-338-3904 ก่อนส่ง
ตน้ฉบบั “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2558 ต่อคณะกรรมการ
บริษทัภายหลงัได ้ โดยแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงช่ือ
ไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น  
ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ส่งตน้ฉบบัของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พร้อมลง
ช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนด ใหถึ้งบริษทัภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2558  
ตามท่ีอยูด่งัน้ี 
   สาํนกัเลขานุการบริษทั 
   บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
   เลขท่ี 1858/118 - 119, 121 - 122, 124 - 130 ชั้น 27 - 32 
   ถนนบางนา ตราด  แขวงบางนา 
   เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260 

2. เลขานุการบริษทั จะเป็นผูร้วบรวมและกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ เพ่ือนาํเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ท่ีเสนอมา  เรียนคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนนาํเขา้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี  
2558  โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ
บริษทัและเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเท่านั้น  
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3. เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือ
เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558  พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ  และแจง้ผลการ
พิจารณาใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทาง Website ของบริษทั 

4. เร่ืองใดไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เน่ืองจากเป็นวาระท่ีเขา้ข่ายเร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชุม  บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผา่นทาง 
website ของบริษทั 

3.2   เร่ืองท่ีจะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

1. เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั  และขอ้เสนอของผูถื้อหุน้ มิไดมี้เหตุผลอนัควรท่ีจะ
สงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

2. เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทัจะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์ 

3. เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนท่ีผา่นมา  
และเร่ืองดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียง 

        ทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการนาํเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญั   
       จากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน  

4. เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย  ประกาศ  ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือ
หน่วยงานกาํกบัดูแลกิจการบริษทั 

5. เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

6. เร่ืองท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งบรรจุเป็นวาระ  ซ่ึง
คณะกรรมการตอ้งมีเหตุผลท่ีสมควรและสามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้

7. เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้
 

ข้อ 4  การเสนอรายช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท   
4.1 คุณสมบติัผูรั้บการเสนอช่ือเขา้เป็นกรรมการ : 

1. ตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั , กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

2. ตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีคุณสมบติัตอ้งหา้มตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. มีประสบการณ์ทาํงานในธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ์ วทิย ุโทรทศัน์ หรือประสบการณ์ดา้นอ่ืนท่ีเหมาะสมไม่
นอ้ยกวา่  5  ปี   

4. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงัดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต สามารถทุ่มเทเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

5. ไม่ควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทัในกรณีท่ีเป็นกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร     ตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทักาํหนดวา่กรรมการท่ีเป็นกรรมการบริหาร  
สามารถเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั  
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4.2 หลกัฐานประกอบการพิจารณา 
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษทัศนูย์

รับฝากหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. หลกัฐานการแสดงตน  

กรณีบุคคลธรรมดา  :  สาํเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง และทะเบียนบา้นของผูเ้สนอและ 
             ผูรั้บการเสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ พร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

กรณีนิติบุคคล          :  สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือ 
     เดินทางของกรรมการผูมี้อาํนาจ พร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3. สาํเนาวฒิุการศึกษาและประวติัของผูรั้บการเสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
4. หนงัสือยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

4.3 ขั้นตอนในการพิจารณา 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นจดัทาํหนงัสือเสนอช่ือบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และลง

ลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน พร้อมแนบประวติัของผูรั้บการเสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ
หนงัสือยนิยอมของผูรั้บการเสนอช่ือ 
ทั้งน้ีผูถื้อหุน้สามารถ download  แบบฟอร์ม (แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกดาํรง 
ตาํแหน่งกรรมการบริษทั)  ไดท่ี้  website : http://www.nationgroup.com และสามารถนาํเสนอ 
เอกสารตน้ฉบบัต่อประธานคณะกรรมการบริษทั  ภายในวนัท่ี  30  มกราคม  2558  ทางไปรษณีย ์
ระบุถึง 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 
   บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
   เลขท่ี 1858/118 - 119, 121 - 122, 124 - 130 ชั้น 27 - 32 

ถนนบางนา ตราด  แขวงบางนา 
   เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260 

2. เลขานุการบริษทั จะเป็นผูร้วบรวมและกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมการโดย 
2.1 หากบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีบริษทั

ระบุ หรือผูถื้อหุน้ท่ีเสนอช่ือกรรมการมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น  เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือ
แจง้ผูถื้อหุน้เพ่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558 

2.2 กรณีท่ีเอกสารครบถว้นตามท่ีบริษทักาํหนด  เลขานุการบริษทัจะรวบรวมเสนอต่อ
คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการภายในเดือนกมุภาพนัธ์  2558 

3. บุคคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายช่ือในวาระการประชุมผูถื้อหุน้พร้อม
ขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  บริษทัจะแจง้
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการ  พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผา่นช่องทาง website 
ของบริษทั  http://www.nationgroup.com 

 


