
 

    

 

 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 

เร่ือง กําหนดวนันดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 (ครัง้ท่ีเล่ือนมา)เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการใหมข่องบริษัท  
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
 2. หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และการเลือกตัง้กรรมการของบริษัท 

เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
อ้างอิงถงึ 1. หนงัสือของบริษัทลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง แจ้งการเล่ือนการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้

ท่ี 1/2559 เน่ืองจากไมค่รบองค์ประชมุ 
 

ตามท่ี บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 7 อาคารมหาวิทยาลยัเน
ชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 แต่ปรากฎว่า มีผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะร่วมเข้าประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 103 และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ซึ่งระบุว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจํานวนไม่น้อยกว่า 25 
ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และจํานวนหุ้นจะต้องนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจงึจะเป็นองค์ประชมุ บริษัทฯ จึงได้เล่ือนการประชมุดงักลา่วโดยจะมีการนดัประชมุใหม่
อีกครัง้นัน้ 

บดันี  ้ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอเรียนให้ทราบว่าการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 (ครัง้ท่ี
เลื ่อนมา) ของบริษัทฯ จะจดัขึน้ในวนัที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 7 อาคาร
มหาวิทยาลยัเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมี
ระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 เป็นไปตามเดิมทกุประการ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสําหรับการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการจํานวน 4 ตําแหน่งเพ่ือเข้าปฏิบติัหน้าท่ีเป็นกรรมการแทนตําแหน่ง 

กรรมการท่ีวา่งลงของบริษัท  
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติัแก้ไขอํานาจกรรมการ 
ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 (ครัง้ที่เลื่อนมา) นีจ้ะ

ยังคงเป็นผู้ ถือหุ้น  ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 (Record Date) 
ในวนัที่ 26 ตลุาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อ
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวนัท่ี 27 ตลุาคม 2559 ท่ีผ่านมา 
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 บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมวา่ ตามท่ีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติั
เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ไปก่อน
หน้านี ้ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ให้ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน
ทัง้สิน้รวม 4 รายนัน้ บริษัทฯ จะนําเสนอรายช่ือบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือไว้เดิมดงักล่าว มาเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 (ครัง้ที่เลื่อนมา) ของบริษัทฯ ตามท่ีจะจดัขึน้ในวนัที่ 23 ธันวาคม 2559 ด้วย ดงันัน้ รายช่ือบคุคล
ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการตามท่ีได้มีการเสนอไว้เดิม 4 ราย ดงันี ้ 

1. นายเทพชยั  แซ่หยอ่ง  

2. นางสาวณฐัวรา แสงวารินทร์ 
3. นางสาวเนตรนภา ภษิูตตานนท์ 
4. นายสพุจน์ เพียรศิริ  
ในการนี ้บริษัทฯ จะจดัส่งข้อมลูและประวติัของผู้ ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ฯ ตามรายช่ือข้างต้นให้กบัท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 (ครัง้ท่ีเล่ือนมา) 
ต่อไป 

นอกจากนี  ้บริษัทฯ เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 นีเ้พิ่มเติมด้วย โดยเพ่ือให้การบริหารจดัการและการดําเนินการในที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2559 (ครัง้ที่เลื่อนมา) ตามที่จะจดัขึน้ในวนัที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่มีข้อขดัข้อง  
บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ มีความประสงค์จะเสนอรายช่ือของบุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาข้างต้น กรุณาแจ้ง
รายช่ือและประวัติของบุคคลที่ตนเองประสงค์จะเสนอช่ือ เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ให้แก่
บริษัทฯ ได้ตัง้แต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 ถงึวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เพ่ือพิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 (ครัง้ที่เลื่อนมา) ในวนัที่ 23 ธันวาคม 2559 ต่อไป โดยบริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดของแบบเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และหลกัเกณฑ์การเสนอชื่อ
บ ุคคลเพื ่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ  และการเลือกตัง้กรรมการของบริษัทฯ  ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย  2 มาเพื ่อ
ประกอบการพิจารณาใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้นพร้อมกนันีด้้วย  
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

  

 นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร 
 เพ่ือและในนามของคณะกรรมการบริษัท 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาศกึษาและปฏบัิตติามหลักเกณฑ์ที่กาํหนด 

 
   
ข้อมูลผู้ถือหุ้น สาํหรับผู้เสนอช่ือบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

ข้าพเจ้า  นาย / นาง / นางสาว  ............................................................ ท่ีอยูปั่จจบุนัท่ีติดตอ่ได้ เลขท่ี .............................. 
ถนน..................................... เขต .................................... แขวง .....................................จงัหวดั ..................................  
 รหสัไปรษณีย์ ...............................  โทรศพัท์ ...................... โทรสาร......................Email ……………………………….. 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) จํานวนหุ้นท่ีถือ ................................... หุ้น 
ทะเบียนหุ้นเลขท่ี ............................................ เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี  ......................................................... 
ขอเสนอช่ือ นาย/ นาง / นางสาว  .................................................................................................................................. 
เข้ารับการคดัเลือกดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ดงัรายละเอียดท่ีแนบมา 
 
 
 

ลงนาม ................................................... 
       (..................................................) 
วนัท่ี ......../......................./..................... 
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หนังสือให้ความยนิยอม 
 
เร่ือง เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
เรียน คณะกรรมการ 
 บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมน์ จาํกัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว  ..................................................................................................   
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ เลขท่ี ................... ถนน ............................. เขต...........................แขวง.................... 
จงัหวดั.............................  รหสัไปรษณีย์ .........................  โทรศพัท์ ....................... โทรสาร........................ 
Email …………………………… 
เป็นบุคคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จํากดั (มหาชน)   ข้าพเจ้ามีความยินยอมและรับทราบการเสนอช่ือในครัง้นี ้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคณุสมบติัตามท่ีตลาด
หลกัทรัพย์และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้   และรับทราบหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข
ในการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว 
 
 
 

ลงนาม................................................ผู้ได้รับการเสนอช่ือและให้ความยินยอม 
  (............................................................) 
วนัท่ี ............/.........................../............... 
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ประวตัผู้ิรับการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

 
1.  คาํนาํหนา้  ................................................................. 
      ช่ือ   .................................................................. 
      นามสกลุ  ................................................................. 
      วนั/เดือน/ปีเกิด  ................................................................. 
     สัญชาติ  ................................................................. 
     เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน  ................................................................................ 
 
2.  ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน  

เลขท่ี .................................................. หมู่บา้น/อาคาร ..................................................... 
หมู่ท่ี .................................................. ตรอก/ซอย ............................................................ 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง ........................................................... 
อาํเภอ/เขต ............................................ จงัหวดั ............................................................ 
รหสัไปรษณีย ์...................................... ประเทศ ........................................................... 

 
3.  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้

เลขท่ี .................................................. หมู่บา้น/อาคาร ..................................................... 
หมู่ท่ี .................................................. ตรอก/ซอย ............................................................ 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง ........................................................... 
อาํเภอ/เขต ............................................ จงัหวดั ............................................................ 
รหสัไปรษณีย ์...................................... ประเทศ ........................................................... 
โทรศพัท ์. ..............................................โทรสาร .............................................................. 
มือถือ ........................................................................ 
E-mail ........................................................................ 

     
4. ประวติัการศึกษา  

ระดบัปริญญาตรี ............................................................ สถาบนั ......................................................... 
ระดบัปริญญาโท ............................................................ สถาบนั ......................................................... 
ระดบัปริญญาเอก ........................................................... สถาบนั ......................................................... 
อ่ืน ๆ (ประกาศนียบตัร) ................................................. สถาบนั ......................................................... 

  
                   มีเอกสารแนบประวติัส่วนตวั 
 
 ประวติัการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  ไม่เคย                               เคย 
    

 
 
        รูปถ่าย 
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โปรดระบุหลกัสูตร  ................................................................................... 

  .................................................................................. 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

หลักเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
และการเลือกตัง้กรรมการของบริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 

 

 บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มี
สิทธิเสนอรายช่ือบุคคลผู้ทรงคุณวฒิุเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559  
(ครัง้ท่ีเล่ือนมา) ซึง่จะจดัให้มีขึน้ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559   
 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การบริหารจดัการและการดําเนินการในท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 (ครัง้ท่ีเล่ือนมา)
เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่มีข้อขดัข้อง  บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบหลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
และการเลือกตัง้กรรมการของบริษัทฯ  ดงันี ้ 

ข้อ 1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น  

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันท่ี
ประสงค์จะใช้สิทธิเสนอช่ือ และยงัคงถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเน่ืองไปจนถึงวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 (ครัง้
ท่ีเล่ือนมา) ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 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 

เพ่ือให้การบริหารจดัการและการดําเนินการในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 (ครัง้ท่ีเล่ือนมา) ในวนัท่ี 23 
ธันวาคม 2559 เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่เป็นการใช้เวลาเกินสมควร บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นในการเสนอ
รายช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการจํานวน 1 ตําแหน่งตอ่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย  

ข้อ 2. การเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

 ในการเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (แบบเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ) ได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.nine.co.th โดยขอให้นําส่ง
เอกสารต้นฉบับต่อเลขานุการบริษัท โดยการนําส่งเอกสาร ณ สํานักงานของบริษัทฯ ในเวลาทําการหรือจัดส่งทาง
ไปรษณีย์มายงับริษัทฯ ได้ตัง้แต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไปถงึวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ตามข้อมลูด้านลา่งนี ้  
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     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 ้ผู้ที่ ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมาย และควรมี
คุณสมบัตอ่ืินๆ ตามข้อ 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 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลซึ่งมีคณุสมบติัท่ีจะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ มีดงันี ้ 
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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
งานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
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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) กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

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

ข้อ 4. การพจิารณาเสนอรายช่ือผู้ที่จะเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 (ครัง้ท่ี
เล่ือนมา) 

เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นในการเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนและการเสนอ
ช่ือบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี ้เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 
1/2559 (ครัง้ท่ีเล่ือนมา)ตอ่ไป ดงันี ้

1)  หากบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้าม หรือการเสนอช่ือไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในเอกสารฉบบันี ้หรือมีเหตุอนัสมควรในกรณีอ่ืนๆ  (แล้วแต่กรณี) เลขานกุารบริษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เสนอรายช่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 

2)  บคุคลท่ีผา่นการพิจารณาในเบือ้งต้น เลขานกุารบริษัทจะรวบรวมรายช่ือเพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 1/2559 (ครัง้ท่ีเล่ือนมา) ตอ่ไป  

 
ข้อ 5. กระบวนการเลือกตัง้กรรมการในวันประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 (ครัง้ท่ีเล่ือนมา) 

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
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2) บริษัทฯ จะเสนอรายช่ือบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้หมดให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติเป็นรายคน โดยผู้ ถือหุ้นแต่
ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตามข้อ 1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี
เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3) บคุคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการจํานวน 6 ตําแหน่ง ในกรณีท่ี
บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 (ครัง้ท่ีเล่ือนมา) เป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

อนึ่ง บริษัทฯ โดยเลขานกุารบริษัทจะเสนอรายช่ือของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไว้เดิมจากการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 
1/2559 เมื่อวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2559   ในกรณีที่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 (ครัง้ท่ีเล่ือนมา) พิจารณาเลือกตัง้ หรือผู้ ที่เสนอชื่อมามีจํานวนไม่ครบ
ตําแหน่งที่จะแต่งตัง้ หรือมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัทฯ โดยเลขานกุารบริษัทจะสรร
หาผู้ทรงคณุวฒุิที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 
(ครัง้ท่ีเล่ือนมา) พิจารณาเลือกตัง้ต่อไป 
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ประวตัผู้ิรับการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
 
1.  คาํนาํหนา้  นาย 
      ช่ือ   เทพชยั 
      นามสกลุ  แซ่หยอ่ง 
      วนั/เดือน/ปีเกิด  22 เม.ย. 2498 

     สัญชาติ  ไทย 
     เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน  311990263514 
 
2.  ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน  

เลขท่ี .....12/253.................................... หมู่บา้น/อาคาร ..................................................... 
หมู่ท่ี .................................................. ตรอก/ซอย ....พฒันาการ 51...................................... 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง ....สวนหลวง........................................ 
อาํเภอ/เขต .......สวนหลวง............................. จงัหวดั .....กทม................................................ 
รหสัไปรษณีย ์........10250.................... ประเทศ .....ไทย.............................................. 

 
3.  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้

เลขท่ี .....12/253.................................... หมู่บา้น/อาคาร ..................................................... 
หมู่ท่ี .................................................. ตรอก/ซอย ....พฒันาการ 51...................................... 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง ....สวนหลวง........................................ 
อาํเภอ/เขต .......สวนหลวง............................. จงัหวดั .....กทม................................................ 
รหสัไปรษณีย ์........10250.................... ประเทศ .....ไทย.............................................. 
โทรศพัท ์...............................................โทรสาร .............................................................. 
มือถือ  089-924-9622 
E-mail thepchai@nationgroup.com 

     
4. ประวติัการศึกษา  

ระดบัปริญญาตรี ............................................................ สถาบนั ......................................................... 
ระดบัปริญญาโท ............................................................ สถาบนั ......................................................... 
ระดบัปริญญาเอก ........................................................... สถาบนั ......................................................... 
อ่ืน ๆ (ประกาศนียบตัร) มธัยมศึกษาปีท่ี 6 สถาบนั โรงเรียนอสัสัมชญัพาณิชยการ กรุเทพฯ(ACC)  

  
                   มีเอกสารแนบประวติัส่วนตวั 
 
 ประวติัการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  ไม่เคย                               เคย 
    
 

 
 
        รูปถ่าย 
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โปรดระบุหลกัสูตร  DCP รุ่น 177/2556 
  .................................................................................. 
  .................................................................................. 
  ................................................................................. 

 
5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษทัจดทะเบียน  3 ปี 

     บริษทัจาํกดั 5 ปี 

 
 
6. ประวติัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน / เคยดาํรงตาํแหน่ง (เรียงลาํดบัจาก ปัจจุบนั – อดีต) 
 6.1 ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการ ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2555  

      บริษทั ไทยพีบีเอส จาํกดั  
 6.2 ตาํแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2557  

      บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
 6.3 ตาํแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2558  

      บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 6.4 ตาํแหน่ง บรรณาธิการเครือเนชัน่ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี ปัจจุบนั  

      บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
       
7. ประสบการณ์ / ความเช่ียวชาญ 

7.1.1. บริษทั ไทยพีบีเอส จาํกดั (องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะชนแห่งประเทศไทย)  
            ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสถานี 
7.1.2. ดา้น ............................................................ บริษทั .............................................................. 
            ตาํแหน่ง  .................................................................. 
7.1.3. ดา้น ............................................................ บริษทั .............................................................. 
            ตาํแหน่ง  .................................................................. 

 
8.  เหตุผลและความเหมาะสมในการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
 มีความรู้ความสามารถในธุรกิจส่ือ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2523 
และหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
 
9.  ประเภทกรรมการท่ีจะแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ   กรรมการ     
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ประวตัผู้ิรับการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
 
1.  คาํนาํหนา้  นางสาว 
      ช่ือ   ณฐัวรา  
      นามสกลุ  แสงวารินทร์   

      วนั/เดือน/ปีเกิด  15 ตุลาคม 2510 

     สัญชาติ  ไทย 
     เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน  3 2104 00024 49 0 
 
2.  ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน  

เลขท่ี ........... 14/23   ....................... หมู่บา้น/อาคาร ..................................................... 
หมู่ท่ี .................................................. ตรอก/ซอย ............................................................ 
ถนน .........กาญจนภิเษก.............. ตาํบล/แขวง .............ดอกไม.้..................... 
อาํเภอ/เขต ........ประเวศ..................... จงัหวดั .............กรุงเทพมหานคร................ 
รหสัไปรษณีย ์.........10250........... ประเทศ ................ไทย...................... 

 
3.  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้

เลขท่ี ...........14/23..................... หมู่บา้น/อาคาร .......หมู่บา้นลลิล กรีนวลิ.............. 
หมู่ท่ี .................................................. ตรอก/ซอย ............................................................ 
ถนน .............กาญจนภิเษก................ ตาํบล/แขวง .............ดอกไม.้............................. 
อาํเภอ/เขต .........ประเวศ..  ................ จงัหวดั ............ .............กรุงเทพมหานคร.............. 
รหสัไปรษณีย ์.... 10250 ........................... ประเทศ ............ไทย.......................................... 
โทรศพัท ์. .....02-338-3266.............................โทรสาร ..........02-338-3907... 

มือถือ ........081-916-7373............................................... 
E-mail : nutvara@nationgroup.com 

     
4. ประวติัการศึกษา  

ระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์  สถาบนั  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

ระดบัปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(นิดา้) 
ระดบัปริญญาเอก ..................................... สถาบนั............................................... 
อ่ืน ๆ (ประกาศนียบตัร)  
- หลกัสูตร TLCA Executive Development  Program (EDP) รุ่น 11  

สถาบนั สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (TLCA) 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่น9 (ปศส)  

สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นท่ี 8 

สถานบนัวทิยาการการคา้ 
  
                   มีเอกสารแนบประวติัส่วนตวั 

 
 
        รูปถ่าย 



 
 

 2

 
 ประวติัการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  ไม่เคย                               เคย 
    
 

โปรดระบุหลกัสูตร  หลกัสูตรบทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่น 148 
  .................................................................................. 
  .................................................................................. 
  ................................................................................. 

 
5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษทัจดทะเบียน  1 ปี 

     บริษทัจาํกดั 1 ปี 

 
 
6. ประวติัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน / เคยดาํรงตาํแหน่ง (เรียงลาํดบัจาก ปัจจุบนั – อดีต) 
 6.1 ตาํแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 

      บริษทั บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั  
 6.2 ตาํแหน่ง กรรมการ  ปี  2558  

      บริษทั บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
 6.3 ตาํแหน่ง .. .............................................................. ตั้งแต่ปี ......... ถึงปี...  

      บริษทั ................................................................ ตั้งแต่ปี ........ ถึงปี ..... 
6.4 ตาํแหน่ง ................................................................. ตั้งแต่ปี ...... ถึงปี ...... 
  บริษทั                 .............................................................. 

       
7. ประสบการณ์ / ความเช่ียวชาญ 

7.1.1. ดา้น การวางแผนการตลาดและพฒันากลยทุธ์การขาย. บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
            ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ 
7.1.2. ดา้น ............................................................................ 
            ตาํแหน่ง  .................................................................. 
7.1.3. ดา้น ............................................................................ 
            ตาํแหน่ง  .................................................................. 

 
8.  เหตุผลและความเหมาะสมในการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดา้นบริษทัส่ือในดา้นการตลาด และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2523 และหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
 
 
9.  ประเภทกรรมการท่ีจะแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ   กรรมการ          



 
 

 1

ประวตัผู้ิรับการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
 
1.  คาํนาํหนา้  นางสาว 
      ช่ือ   เนตรนภา 
      นามสกลุ  ภษิูตตานนท ์

      วนั/เดือน/ปีเกิด  24 เม.ย. 2514   

     สัญชาติ  ไทย 
     เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน  3809900433120 
 
2.  ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน  

เลขท่ี  10/94  ถนนเยน็อากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120  ประเทศไทย  

 
3.  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้

เลขท่ี  10/94  ถนนเยน็อากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120  ประเทศไทย  
มือถือ  099-3956536 
E-mail :  natenapa_pus@nationgroup.com 

     
4. ประวติัการศึกษา  

ระดบัปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต (การเงิน) เกียรตินิยมอนัดบั 2 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ระดบัปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ระดบัปริญญาเอก ........................................................... สถาบนั ......................................................... 
อ่ืน ๆ (ประกาศนียบตัร) ................................................  สถาบนั ......................................................... 

  
                   มีเอกสารแนบประวติัส่วนตวั 
 
 ประวติัการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  ไม่เคย                               เคย 
    
 

โปรดระบุหลกัสูตร    
 
5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษทัจดทะเบียน  - ปี 

     บริษทัจาํกดั  3 ปี 

 
 
 
 

 
        รูปถ่าย 
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6. ประวติัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน / เคยดาํรงตาํแหน่ง (เรียงลาํดบัจาก ปัจจุบนั – อดีต)  
   
 6.1 ตาํแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ปี 2557 - ปัจจุบนั 

       บจก.เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์
 
7. ประสบการณ์ / ความเช่ียวชาญ 

7.1  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี  ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบนั 
      บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
7.2  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี  ตั้งแต่ปี 2555 – 2558 
      บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
7.3  ผูส้อบบญัชีอิสระ ตั้งแต่ปี 2549 – 2555 
7.4  ผูจ้ดัการอาวโุส ตั้งแต่ปี 2546 – 2549 
 บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 
7.5  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6320 ตั้งแต่ปี 2544 – ปัจจุบนั 

 
8.  เหตุผลและความเหมาะสมในการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการบญัชี บริษทัจดทะเบียนฯ บริษทัจาํกดั  และบริษทัส่ือ และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2523 และหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
 
 
9.  ประเภทกรรมการท่ีจะแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ   กรรมการ     
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ประวตัผู้ิรับการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
 
1.  คาํนาํหนา้  นาย 
      ช่ือ   สุพจน์ 

      นามสกลุ  เพียรศิริ 
      วนั/เดือน/ปีเกิด  2 เม.ย. 2512   

     สัญชาติ  ไทย 
     เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน  3100502462454 
 
2.  ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน  

เลขท่ี  139/30 ถนน พฒันาชนบท 3 แขวงคลองสองตน้นุ่น 
เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 ประเทศไทย  

 
3.  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้

เลขท่ี  139/30 ถนน พฒันาชนบท 3 แขวงคลองสองตน้นุ่น 
เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ  10520  ประเทศไทย  
มือถือ  084-4674440 
E-mail :  supoth@nationgroup.com 

     
4. ประวติัการศึกษา  

ระดบัปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต (การสอบบญัชี) เกียรตินิยมอนัดบั 2 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ระดบัปริญญาโท ............................................................ สถาบนั ......................................................... 
ระดบัปริญญาเอก ........................................................... สถาบนั ......................................................... 
อ่ืน ๆ (ประกาศนียบตัร) ................................................  สถาบนั ......................................................... 

  
                   มีเอกสารแนบประวติัส่วนตวั 
 
 ประวติัการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  ไม่เคย                               เคย 
    
 

โปรดระบุหลกัสูตร  หลกัสูตรบทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่น 150 
  
 
5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษทัจดทะเบียน  - ปี 

     บริษทัจาํกดั 6 ปี 

 
 
 

 
 
        รูปถ่าย 
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6. ประวติัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน / เคยดาํรงตาํแหน่ง (เรียงลาํดบัจาก ปัจจุบนั – อดีต)  
   
 6.1 ตาํแหน่ง กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบนั  

        มหาวทิยาลยัเนชัน่ 
 6.2 ตาํแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ปี 2557 - ปัจจุบนั 

       บจก.เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์
                               บจก.โยมิอริู-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วสิ 

 6.3 ตาํแหน่ง กรรมการ  ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบนั  
        บจก.ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 

 6.4 ตาํแหน่ง กรรมการ  ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบนั  
        บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 

 6.5 ตาํแหน่ง กรรมการ  ตั้งแต่ปี 2553 – ปัจจุบนั  
        บจก.คมชดัลึก มีเดีย  
  บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 

 
7. ประสบการณ์ / ความเช่ียวชาญ 

7.1  ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี  ตั้งแต่ปี 2555 - ปัจจุบนั  
       บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
7.2  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี  ตั้งแต่ปี 2553 – 2555 
      บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
7.3  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี  ตั้งแต่ปี 2550 – 2553 
      บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
7.4  ผูช่้วยกรรมการบริหาร ตั้งแต่ปี 2546 – 2549 
 บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 
7.5  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4666 ตั้งแต่ปี 2539 – ปัจจุบนั 

 
8.  เหตุผลและความเหมาะสมในการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการบญัชี บริษทัจดทะเบียนฯ บริษทัจาํกดั  และบริษทัส่ือ และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2523 และหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
 
 
9.  ประเภทกรรมการท่ีจะแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ   กรรมการ     

 




