
 

 

    

 

 

วนัท่ี 20 ตลุาคม 2559 

เร่ือง แจ้งการปรับหลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 
1/2559       

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และการเลือกตัง้กรรมการของบริษัท เนชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) (ฉบบัปรับปรุง) 

 ตามท่ี บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กําหนดให้มีการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่เข้าแทนตําแหน่งกรรมการ
ท่ีวา่งลง โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
ซึ่งเป็นหลกัเกณฑ์ปกติท่ีใช้สําหรับการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการของบริษัทซึ่งออกตามวาระใน
การประชมุสามญัประจําปีของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือแจ้งสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านช่องทางการส่ือสาร
ของตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัวนัท่ี 12 ตลุาคม 2559 นัน้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายสามารถใช้สิทธิในการเสนอรายช่ือ
บุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้เต็มท่ีตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้ปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวในบางเร่ืองดังมี
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

 หลักเกณฑ์ปกต ิ
“ข้อ 3. คณุลกัษณะ/คณุสมบติัของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
3.1  กรรมการ 

(1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(2) มีอายไุมเ่กิน 70 ปีบริบรูณ์ 
(3) มีประสบการณ์ทํางานในธุรกิจส่ือสิ่งพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ หรือประสบการณ์ด้านอ่ืนท่ีเหมาะสม

เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปี  
(4) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการด้วยความระมดัระวงั

ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และสามารถทุม่เทเวลาได้อยา่งเตม็ท่ี 
(5) ไมค่วรดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกิน 5 บริษัท (นบัรวมกรณีท่ีได้รับอนมุติัแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วย) 
(6) ไม่ประกอบกิจการ ดํารงตําแหน่งเป็นพนกังาน กรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทหรือนิติบุคคล

อ่ืนซึง่ประกอบธุรกิจอนัมีสภาพเป็นอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ 



 

 2  

 

 
3,2  กรรมการอิสระ 
 กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัครบถ้วน ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด ดงันี ้ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวม
การถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย” 

  
หลักเกณฑ์ใหม่ 

“ข้อ 3. คณุลกัษณะ/คณุสมบติัของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
3.1  กรรมการ 

(1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการด้วยความระมดัระวงั
ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และสามารถทุม่เทเวลาได้อยา่งเตม็ท่ี 

(3) ไม่ประกอบกิจการ ดํารงตําแหน่งเป็นพนกังาน กรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทหรือนิติบุคคล
อ่ืนซึง่ประกอบธุรกิจอนัมีสภาพเป็นอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3,2  กรรมการอิสระ 
 กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัครบถ้วน ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนดและเป็นไปตาม

นโยบายของบริษัทฯ ดงันี ้ 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้น
ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย” 

 รายละเอียดหลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และการเลือกตัง้กรรมการของบริษัท 
เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) (ฉบบัปรับปรุง) ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย   
  

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
   
 
 

                        นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร 
                 เพ่ือและในนามของคณะกรรมการบริษัท 
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หลักเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
และการเลือกตัง้กรรมการของบริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 

 

 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอ
รายช่ือบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ซึง่จะจดัให้มี
ขึน้ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559   

 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การบริหารจัดการและการดําเนินการในท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2559 เป็นไปโดย
เรียบร้อยและไม่มีข้อขัดข้อง  บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบหลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และการ
เลือกตัง้กรรมการของบริษัทฯ  ดงันี ้ 

ข้อ 1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น  

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่มีช่ือปรากฏ
อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2559 ซึ่งเป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 (Record Date) และยงัคงถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเน่ืองไปจนถึงวนัประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 

ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นท่ีประสงค์จะเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการจะต้องแนบหลักฐานแสดงตน  
ดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัทฯ พร้อมด้วยข้อมลูและเอกสารของบคุคลซึง่ตนประสงค์จะเสนอรายช่ือด้วย   

(1)  กรณีบคุคลธรรมดา - สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึง่ลงนาม
รับรองสําเนาถกูต้องพร้อมระบุท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวกเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อ
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 

(2)  กรณีนิติบคุคล – สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล (รับรองสําเนาถกูต้อง พร้อมประทบัตรา (ถ้ามี)) และสําเนาบตัร
ประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ มีอํานาจลงนามซึ่งได้ลงนามรับรองสําเนา
ถกูต้องโดยบคุคลดงักลา่ว 

เพ่ือให้การบริหารจดัการและการดําเนินการในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 
เป็นไปโดยเรียบร้อยและไมเ่ป็นการใช้เวลาเกินสมควร บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นในการเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือเข้า
รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการจํานวน 1 ตําแหน่งตอ่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย  

ข้อ 2. การเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

 ในการเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (แบบเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ) ได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.nine.co.th โดยขอให้นําส่ง
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เอกสารต้นฉบบัต่อเลขานกุารบริษัท โดยการนําส่งเอกสาร ณ สํานกังานของบริษัทฯ ได้ตัง้แต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 

เป็นต้นไปถงึวันที่ 2 พฤศจกิายน 2559 หรือจดัสง่ทางไปรษณีย์มายงั 

     เลขานกุารบริษัท 
     บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
     เลขท่ี 1858/121-122, 124-128 ชัน้ 28  
     ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
     เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

กรณีเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ขอให้ผู้ ถือหุ้นจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึง่กรอกข้อมลูครบถ้วนและลงนามโดย 
ผู้ ถือหุ้นหรือบคุคลผู้ มีอํานาจกระทําการแทนผู้ ถือหุ้น และลงนามรับทราบยินยอมโดยผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

(2) ประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางานของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมด้วยท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้
โดยสะดวก พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ซึ่งบคุคลท่ีได้รับ
การเสนอช่ือลงนามรับรองสําเนาถกูต้องเอกสารดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัตติามข้อ 3.  

ข้อ 3. คุณลักษณะ/คุณสมบัตขิองผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

3.1  กรรมการ 

(1) มีคณุสมบติั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการด้วยความระมดัระวงัด้วย
ความซ่ือสตัย์สจุริต และสามารถทุม่เทเวลาได้อยา่งเตม็ท่ี 

(3) ไม่ประกอบกิจการ ดํารงตําแหน่งเป็นพนกังาน กรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทหรือนิติบคุคลอ่ืนซึ่ง
ประกอบธุรกิจอนัมีสภาพเป็นอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมวา่ บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะต้องจดัให้มีระบบการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดีเพ่ือกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางท่ีถกูต้อง ซึง่คณะกรรมการ
บริษัทฯ จะต้องมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบท่ีมีองค์ประกอบ และมีคุณสมบติัตามท่ีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ กลา่วคือ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 
3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด (แตต้่องไม่น้อยกว่า 3 คน) และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน  ในการนี ้ บริษัทฯ 
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จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลซึ่งมีคณุสมบติัท่ีจะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ มีดงันี ้ 

3,2  กรรมการอิสระ 

  กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัครบถ้วน ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนดและเป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัทฯ ดงันี ้ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องของ กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ
เดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

(3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี
เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระ
หนีท่ี้ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 
ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการ
คํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบั
รวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกั
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งานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบั
กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ 
บริษัทฯ 

3.3 กรรมการตรวจสอบ  

 (1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คนและมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชี
หรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงิน 

ข้อ 4. การพจิารณาเสนอรายช่ือผู้ที่จะเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อที่ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 

เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นในการเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนและการเสนอ
ช่ือบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี ้เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 
1/2559 ตอ่ไป ดงันี ้

1)  หากบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้าม หรือการเสนอช่ือไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในเอกสารฉบบันี ้หรือมีเหตุอนัสมควรในกรณีอ่ืนๆ  (แล้วแต่กรณี) เลขานุการบริษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เสนอรายช่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 
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2)  บคุคลท่ีผา่นการพิจารณาในเบือ้งต้น เลขานกุารบริษัทจะรวบรวมรายช่ือเพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ตอ่ไป  

ข้อ 5. กระบวนการเลือกตัง้กรรมการในวันประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 

2) บริษัทฯ จะเสนอรายช่ือบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้หมดให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติเป็นรายคน โดยผู้ ถือหุ้นแต่
ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตามข้อ 1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี
เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3) บคุคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการจํานวน  8 ตําแหน่ง ในกรณี
ท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 เป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

อนึ่ง ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 
1/2559 พิจารณาเลือกตัง้ หรือผู้ ท่ีเสนอช่ือมามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัทฯ โดย
เลขานกุารบริษัทจะสรรหาผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 1/2559 พิจารณาเลือกตัง้ตอ่ไป 


