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บริษทั เนชัน่  มลัติมีเดีย กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 
หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษทั 
 
ข้อ 1. วตัถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และสร้างความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้นว่า จะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่า
เทียมกนั บริษทั เนชัน่  มลัติมีเดีย กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอระเบียบวาระ
การประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี รวมทั้งเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการบริษทั โดยมี
ขั้นตอนและวธีิปฏิบติัท่ีชดัเจนและโปร่งใส   
     
ข้อ 2   คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ /หรือเสนอช่ือกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1.  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัสดัส่วนขั้นต ่า 1 หุน้ข้ึนไป 
2.  ถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพื่อการพิจารณา พร้อมทั้งแสดงหลกัฐานการถือหุ้น 
เช่น เอกสารการถือครองหลกัทรัพย ์
     
ข้อ 3  การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
3.1 . ขั้นตอนในการพจิารณา 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น  กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2561  ซ่ึง
สามารถ download และเสนอระเบียบวาระการประชุมไดท้าง email address : investor@nationgroup.com  หรือทาง
โทรสาร 02-338-3904 ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2561 ต่อ
คณะกรรมการบริษทัภายหลงัได ้ โดยแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ  1 ระเบียบวาระพร้อมลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น  

ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ส่งตน้ฉบบัของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี พร้อมลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐาน  ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด ใหถึ้งบริษทัภายในวนัท่ี  26 มกราคม 2561  ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

ส านกัเลขานุการบริษทั 
บริษทั เนชัน่  มลัติมีเดีย กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี  1858/121-122,124-128 (ชั้น 28)  
 ถนนบางนา ตราด  แขวงบางนา 

 เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260 (ติดต่อ 02-338-3290) 
2. เลขานุการบริษทั จะเป็นผูร้วบรวมและกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ เพ่ือน าเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ท่ีเสนอมา  เรียนคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนน าเขา้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี  2561  โดยคณะกรรมการ
จะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัเท่านั้น  
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3. เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ  และแจง้ผลการพิจารณาให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ผา่นทาง Website ของบริษทั 

4. เร่ืองใดไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เน่ืองจากเป็นวาระท่ีเขา้ข่ายเร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบ
วาระการประชุม บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผา่นทาง website ของบริษทั 

3.2   เร่ืองทีจ่ะไม่พจิารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
1. เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั  และขอ้เสนอของผูถื้อหุ้น มิไดมี้เหตุผลอนัควรท่ีจะสงสัย

เก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
2. เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์ 
3. เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนท่ีผา่นมา และเร่ือง

ดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่
ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญั จากขอ้เท็จจริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน  

4. เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย  ประกาศ  ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือหน่วยงาน
ก ากบัดูแลกิจการบริษทั 

5. เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
6. เร่ืองท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบรรจุเป็นวาระซ่ึงคณะกรรมการตอ้งมี

เหตุผลท่ีสมควรและสามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้
7. เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้

 

ข้อ 4  การเสนอรายช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท   
4.1 คุณลกัษณะ/คุณสมบัตขิองผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
4.1.1 กรรมการ 
(1) มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติม) พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

(2) มีความรู้ ความสามารถ และไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ สามารถปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความ
ระมดัระวงัดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และสามารถทุ่มเทเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

บริษทัฯ ขอเรียนเพ่ิมเติมวา่ บริษทัฯ ในฐานะบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งจดัใหมี้ระบบการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้ไดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบท่ีมีองค์ประกอบ และมีคุณสมบติัตามท่ี
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน กล่าวคือ คณะกรรมการของบริษทัฯ จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด (แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน) และมีกรรมการตรวจสอบอยา่ง
นอ้ย 3 คน  ดงันั้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ร่วมพิจารณา แต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระและ/หรือ กรรมการตรวจสอบของบริษทั บุคคลดงักล่าวจะตอ้งมีคุณสมบติัในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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4.1.2 กรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติครบถว้น ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนดและเป็นไปตาม

นโยบายของบริษทัฯ ดงัน้ี  
(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ 
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่   
2 ปี  

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับ  
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง 
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะ
ต ่ากวา่ ทั้งน้ีการค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบ
บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
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(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั
อ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 

4.1.3 กรรมการตรวจสอบ  
(1) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษทัฯ ไม่น้อยกวา่ 3 คนและมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการบญัชีหรือการเงินหรือ
ตรวจสอบอยา่งเพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

 

4.2 หลกัฐานประกอบการพจิารณา 
1. หลกัฐานการถือหุ้นไดแ้ก่  หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษทัศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. หลกัฐานการแสดงตน  

กรณีบุคคลธรรมดา  :  ส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง และทะเบียนบา้นของผูเ้สนอและ 
      ผูรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
กรณีนิติบุคคล          :  ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือ 

      เดินทางของกรรมการผูมี้อ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
3. ส าเนาวฒิุการศึกษาและประวติัของผูรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
4. หนงัสือยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

4.3 ขั้นตอนในการพจิารณา 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นจดัท าหนงัสือเสนอช่ือบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และลงลายมือช่ือไว้

เป็นหลกัฐาน พร้อมแนบประวติัของผูรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และหนงัสือยินยอมของ
ผูรั้บการเสนอช่ือ  
ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นสามารถ download  แบบฟอร์ม(แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษทั)  ไดท่ี้  website : http:// www.nationgroup.com   และสามารถน าเสนอเอกสารตน้ฉบบัต่อประธาน
คณะกรรมการบริษทั  ภายในวนัท่ี  26 มกราคม 2561 ทางไปรษณีย ์

ระบุถึง 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 
บริษทั เนชัน่  มลัติมีเดีย กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี  1858/121-122,124-128  ถนนบางนา ตราด  แขวงบางนา เขตบางนา   กรุงเทพฯ  10260 

http://www.nationgroup.com/
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2. เลขานุการบริษทั จะเป็นผูร้วบรวมและกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมการโดยหากบุคคลท่ีไดรั้บการ

เสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีบริษทัระบุหรือผูถื้อหุน้ท่ีเสนอช่ือกรรมการมี
คุณสมบติัไม่ครบถว้น    เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2561 
 
กรณีท่ีเอกสารครบถว้นตามท่ีบริษทัก าหนด  เลขานุการบริษทัจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการ

ประชุมคณะกรรมการภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 
3. บุคคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายช่ือในวาระการประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมขอ้คิดเห็น

ของคณะกรรมการ และบุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการพร้อมทั้ ง ช้ีแจง เหตุผล   ผ่ านช่องทางwebsite ของบริษัท 
http://www.nationgroup.com   

http://www.nationgroup.com/

