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บริษทั เนชั่น  อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท์  จ ากัด (มหาชน) 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562 

และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท 

 

ข้อ 1. วตัถุประสงค์  
 เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกัน บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์  จ ากัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี  รวมทั้งเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็น
กรรมการบริษัท โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส   
     
ข้อ 2   คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ /หรือเสนอช่ือกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทัสัดส่วนขั้นต่ า 1 หุ้นขึ้นไป 
2.  ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนบัจากวันที่ถือหุน้จนถึงวันทีเ่สนอเรื่องเพือ่การพิจารณา พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้น 
เช่น เอกสารการถือครองหลักทรพัย์ 
     
ข้อ 3  การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
3.1 . ขั้นตอนในการพจิารณา 

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัตคิรบถ้วน  กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562  ซ่ึง
สามารถ download และเสนอระเบียบวาระการประชุมได้ทาง email address : investor@nine.co.th โทรศัพท์ 02-
091-5911 หรือทางโทรสาร 02-091-5928 ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี  2562 ต่อคณะกรรมการบริษทัภายหลังได้  โดยแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ  1 ระเบียบ
วาระพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน  

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นส่งตน้ฉบบัของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พร้อมลงชือ่ไว้เป็น
หลักฐาน  ตามหลักเกณฑ์ที่บริษทัก าหนด ให้ถึงบริษทัภายในวันที่  25 มกราคม 2562 ตามที่อยู่ดังนี้ 

ส านักเลขานุการบริษทั 
บริษทั เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 เลขที่  333 อาคารเล้าเปง้ง้วน 1 ช้ัน 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 

2. เลขานุการบรษิัท จะเปน็ผู้รวบรวมและกล่ันกรองในเบื้องตน้ เพื่อน าเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นทีเ่สนอมา  เรียนคณะกรรมการบริษัทพจิารณาก่อนน าเข้าทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ประจ าปี  2561  โดยคณะกรรมการ
จะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเรือ่งที่มผีลกระทบต่อบรษิัทและเปน็ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบรษิัทเท่านัน้  

3. เรื่องทีผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ  และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถือหุน้ทราบ
ผ่านทาง Website ของบริษทั 
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4. เรื่องใดไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เนื่องจากเป็นวาระที่เข้าข่ายเรื่องทีจ่ะไม่บรรจเุป็นระเบียบ
วาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทนัทีพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผ่านทาง website ของบริษทั 

3.2   เร่ืองทีจ่ะไม่พจิารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
1. เรื่องทีเ่กี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบรษิทั  และข้อเสนอของผู้ถือหุ้น มิได้มีเหตุผลอันควรทีจ่ะสงสัย

เกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว 
2. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจทีบ่ริษทัจะด าเนนิการใหเ้กิดผลตามที่ประสงค์  
3. เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุน้ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่อง

ดังกล่าวได้รับมติสนับสนนุด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษทั เว้นแต่
ข้อเทจ็จริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคัญ จากข้อเทจ็จริงในขณะที่น าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุน้ในครั้งก่อน  

4. เรื่องทีข่ัดกับกฎหมาย  ประกาศ  ข้อบังคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงาน
ก ากบัดูแลกิจการบริษทั 

5. เรื่องทีเ่ปน็ไปเพื่อผลประโยชนข์องบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
6. เรื่องทีค่ณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นทีจ่ะต้องบรรจเุปน็วาระซ่ึงคณะกรรมการต้องมี

เหตผุลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุน้เข้าใจได ้
7. เรื่องทีผู่้ถือหุ้นใหข้้อมูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได ้

 

ข้อ 4  การเสนอรายช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท   
4.1 คุณลกัษณะ/คุณสมบัตขิองผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
4.1.1 กรรมการ 

(1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตบิริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ด ี

(2) มีความรู้ ความสามารถ และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการดว้ยความ
ระมัดระวังด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และสามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที ่

บริษทัฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า บรษิทัฯ ในฐานะบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องจัดให้มรีะบบการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหไ้ด้มาตรฐานและเปน็ไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัฯ จะต้องมกีรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบ และมีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กล่าวคือ คณะกรรมการของบรษิัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน) และมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 3 คน  ในการนี้  บรษิัทฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติทีจ่ะ
ด ารงต าแหนง่เปน็กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งด้วย โดยคุณสมบัตขิอง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้  
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4.1.2 กรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนดและเป็นไปตาม

นโยบายของบรษิัทฯ ดังนี้  
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุน้ของผู้ทีเ่กี่ยวข้องของ กรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมคีวามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิัทฯ บรษิทัใหญ ่บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลักษณะที่อาจเปน็การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เปน็
หรือเคยเปน็ผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเปน็ปกตเิพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กูย้ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซ่ึงเป็นผลใหบ้รษิัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มคีวามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบคุคลเดียวกัน 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมี
ผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัทฯสังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีป่รึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได้รบัค่าบริการเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เปน็ผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ใหบ้ริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผู้ถือหุน้รายใหญ ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผูเ้กี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยักับกิจการของบริษทัฯ หรือบรษิัทย่อย 
หรือไม่เปน็หุน้ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
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เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัทอืน่ ซ่ึงประกอบกจิการที่
มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มนีัยกับกิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

 

4.1.3 กรรมการตรวจสอบ  
(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเปน็กรรมการอิสระของบรษิัทฯ 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คนและมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เปน็ผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมปีระสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบ
อย่างเพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

 

4.2 หลกัฐานประกอบการพจิารณา 
1. หลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบรษิัทหลักทรัพย ์ หรือหลักฐานอื่นจากบรษิัทศนูย์รับฝาก

หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2. หลักฐานการแสดงตน  

กรณีบุคคลธรรมดา  :  ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และทะเบียนบ้านของผู้เสนอและ 
     ผู้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
กรณีนิติบุคคล          :  ส าเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคล และส าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือ 

     เดินทางของกรรมการผู้มีอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษาและประวัตขิองผู้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
4. หนังสือยินยอมของบคุคลที่ได้รบัการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

4.3 ขั้นตอนในการพจิารณา 
1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัตคิรบถ้วนจดัท าหนงัสือเสนอช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และลงลายมือช่ือไว้

เป็นหลักฐาน พร้อมแนบประวตัิของผูร้ับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และหนังสือยินยอมของผู้รับการ
เสนอช่ือ  

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ download  แบบฟอร์ม(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือกด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท)  ได้ที่  website : http:// www.nine.co.th   และสามารถน าเสนอเอกสารต้นฉบับต่อประธาน
คณะกรรมการบริษทั  ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 ทางไปรษณีย์ 

ระบุถึง 
ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

 บริษทั เนชั่น  อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 เลขที่  333 อาคารเล้าเปง้ง้วน 1 ช้ัน 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  

เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
 

2. เลขานุการบรษิัท จะเปน็ผู้รวบรวมและกล่ันกรองในเบื้องตน้ใหค้ณะกรรมการโดยหากบคุคลที่ได้รับการ
เสนอช่ือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามทีบ่รษิัทระบุหรอืผู้ถือหุน้ทีเ่สนอช่ือกรรมการมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วน  เลขานุการบริษทัจะส่งหนังสือแจง้ผู้ถือหุน้เพื่อทราบการปิดเรื่องภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

http://www.nine.co.th/
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กรณีที่เอกสารครบถ้วนตามทีบ่รษิัทก าหนด  เลขานุการบริษทัจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการ
ประชุมคณะกรรมการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

3. บุคคลที่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายช่ือในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมขอ้คิดเห็น
ของคณะกรรมการ และบุคคลทีไ่ม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ  บริษทัจะแจ้งให้ผู้ถือหุน้ทราบทันทีหลัง
การประชุมคณะกรรมการ  พร้อมทั้งช้ีแจงเหตผุลผ่านช่องทาง website ของบรษิัท http://www.nine.co.th  

http://www.nine.co.th/

