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3. เรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557  พรอมความเห็นของคณะกรรมการ  และแจงผลการ
พิจารณาใหผูถือหุนทราบผานทาง Website ของบริษัท 

4. เรื่องใดไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เน่ืองจากเปนวาระท่ีเขาขายเรื่องที่จะไมบรรจุเปน
ระเบียบวาระการประชุม  บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบทันทีพรอมทั้งช้ีแจงเหตุผลผานทาง 
website ของบริษัท 

3.2   เรื่องที่จะไมพิจารณาบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม 

1. เรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท  และขอเสนอของผูถือหุน มิไดมีเหตุผลอันควรที่จะ
สงสัยเก่ียวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว 

2. เปนเรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการใหเกิดผลตามที่ประสงค  

3. เปนเรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแลวในรอบสิบสองเดือนที่ผานมา  
และเรื่องดังกลาวไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละสิบของจํานวนสิทธิออกเสียง 

        ทั้งหมดของบริษัท เวนแตขอเท็จจริงในการนําเสนอครั้งใหมจะไดเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ   
       จากขอเท็จจริงในขณะที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในครั้งกอน  

4. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย  ประกาศ  ขอบังคับ กฎและระเบียบตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ หรือ
หนวยงานกํากับดูแลกิจการบริษัท 

5. เรื่องที่เปนไปเพ่ือผลประโยชนของบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง 

6. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะตองบรรจุเปนวาระ  ซึ่ง
คณะกรรมการตองมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายใหผูถือหุนเขาใจได 

7. เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได 
 

ขอ 4  การเสนอรายชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัท   
4.1 คุณสมบัติผูรับการเสนอช่ือเขาเปนกรรมการ : 

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 
             ผูรับการเสนอช่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

กรณีนิติบุคคล          :  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือ 
     เดินทางของกรรมการผูมีอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

3. สําเนาวุฒิการศึกษาและประวัติของผูรับการเสนอช่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  
4. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  

4.3 ขั้นตอนในการพิจารณา 
1. ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนจัดทําหนังสือเสนอช่ือบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และลง

ลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน พรอมแนบประวัติของผูรับการเสนอช่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และ
หนังสือยินยอมของผูรับการเสนอช่ือ 
ทั้งน้ีผูถือหุนสามารถ download  แบบฟอรม (แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกดํารง 
ตําแหนงกรรมการบริษัท)  ไดที่  website : http://www.nationgroup.com และสามารถนําเสนอ 
เอกสารตนฉบับตอประธานคณะกรรมการบริษัท  ภายในวันที่  31  มกราคม  2557  ทางไปรษณีย 
ระบุถึง 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 
   บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  
   เลขท่ี 1858/118 - 119, 121 - 122, 124 - 130 ช้ัน 27 - 32 

ถนนบางนา ตราด  แขวงบางนา 
   เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260 

2. เลขานุการบริษัท จะเปนผูรวบรวมและกล่ันกรองในเบ้ืองตนใหคณะกรรมการโดย 
2.1 หากบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือมีลักษณะตองหามตามท่ีบริษัท

ระบุ หรือผูถือหุนที่เสนอช่ือกรรมการมีคุณสมบัติไมครบถวน  เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือ
แจงผูถือหุนเพ่ือทราบการปดเรื่องภายในวันที่  7 กุมภาพันธ 2557 

2.2 กรณีที่เอกสารครบถวนตามที่บริษัทกําหนด  เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอตอ
คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการภายในเดือนกุมภาพันธ  2557 

3. บุคคลที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายช่ือในวาระการประชุมผูถือหุนพรอม
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  บริษัทจะแจง
ใหผูถือหุนทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการ  พรอมทั้งช้ีแจงเหตุผลผานชองทาง website 
ของบริษัท  http://www.nationgroup.com 

 


