
 

    

 

 

วนัท่ี 12 ตลุาคม 2559 

เร่ือง กําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการใหมข่องบริษัท     
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
 2. หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และการเลือกตัง้กรรมการของบริษัท 

เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 

 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีหนงัสือแจ้งมายงักรรมการของบริษัทฯ 
จํานวน 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1) นายพนา จันทรวิโรจน์ 2) นางสาวดวงกมล โชตะนา และ 3) นายเสริมสิน สมะลาภา ว่ามี
ลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เน่ืองจากพนกังานอยัการมีคําสัง่ฟ้องกรณีไม่
ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ปจํากดั 
(มหาชน) จงึสง่ผลให้บคุคลดงักลา่วยติุการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ ตัง้แตเ่ม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2559 ท่ีผา่นมา  

 

จากกรณีดงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้ปัจจบุนั ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงทัง้สิน้ 4 ตําแหน่งจากจํานวน
กรรมการทัง้สิน้ 7 ตําแหน่ง ซึง่ประกอบด้วยตําแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ซึง่ยติุการปฏิบติัหน้าท่ี ณ วนัท่ี 6 ตลุาคม 2559 
รวม 3 ตําแหน่งดงัท่ีเรียนข้างต้น และตําแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงอีก 1 ตําแหน่งดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ตําแหน่งท่ีว่างลงนายสทุธิชยั แซ่หยุ่น (ลาออกจากบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ท่ีผ่านมาและ
คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัมิได้พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้บคุคลใดเข้าดํารงตําแหน่งแทน)  

ในการนี ้ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จึงว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนท่ีจะสามารถจดัประชมุคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ได้เน่ืองจากไม่ครบองค์ประชมุ ดงันัน้ ข้าพเจ้า นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร ในฐานะกรรมการท่ีเหลืออยู่จึงมี
หน้าท่ีกระทําการในนามของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีจํานวน
กรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจํานวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม (นับตัง้แต่วันท่ี 6 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา) เพ่ือพิจารณา
เลือกตัง้กรรมการใหม่แทนตําแหน่งกรรมการท่ีว่างลงทัง้ 4 ตําแหน่งข้างต้น ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 83 แห่ง
พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่กําหนดให้กรรมการท่ีเหลืออยู่กระทําการ
ในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้กรรมการแทนตําแหน่งท่ีว่างทัง้หมด
เท่านัน้ ภายหลงัจากการแต่งตัง้บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตําแหน่งท่ีว่างลง บริษัทจะสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้
ตามปกติ 

  ในนามของคณะกรรมการ  บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ของบริษัทฯ จะ
จดัขึน้ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 7 อาคารมหาวิทยาลยัเนชัน่ เลขท่ี 1854 ก.ม.4.5 
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ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระเพ่ือพิจารณาในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 
1/2559 ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสําหรับการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 
1/2559 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการจํานวน 4 ตําแหน่งเพ่ือเข้าปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการแทน
ตําแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงของบริษัท  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติัแก้ไขอํานาจกรรมการ 
บริษัทฯ กําหนดให้วันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2559 

(Record Date) ได้แก่ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2559 และวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
ได้แก่วนัท่ี 27 ตลุาคม 2559 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอเรียนเพ่ิมเติมว่าเน่ืองจากในปัจจุบนัตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลงจนเหลือน้อย
กวา่จํานวนท่ีจะสามารถจดัประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่สามารถนําเสนอรายช่ือของบคุคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้ดงัเช่นในการ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีปกติ ประกอบกบัสิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเข้าบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ เป็นสิทธิขัน้
พืน้ฐานตามกฎหมายของผู้ ถือหุ้นทกุรายของบริษัทฯ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีสิทธิเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติั
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ใน
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 นี ้โดยเพ่ือให้การบริหารจดัการและการดําเนินการในท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 1/2559 เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่มีข้อขดัข้อง  บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอรายช่ือของ
บุคคลที่จะเข้ารับการพจิารณาข้างต้น กรุณาแจ้งรายช่ือและประวัตขิองบุคคลที่ตนเองประสงค์จะเสนอช่ือ เข้า
รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือพิจารณาและ
นําเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 ต่อไป โดยบริษัทฯ ได้แนบแบบเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และขอแจ้งหลักเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการ และการเลือกตัง้กรรมการของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) มาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นพร้อมกนันีด้้วย รายละเอียดปรากฏตามสิง่ทีสง่มาด้วย   

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ  

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

  

 นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร 
 เพ่ือและในนามของคณะกรรมการบริษัท 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาศกึษาและปฏบัิตติามหลักเกณฑ์ที่กาํหนด 

 
   
ข้อมูลผู้ถือหุ้น สาํหรับผู้เสนอช่ือบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

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

ลงนาม ................................................... 
       (..................................................) 
วนัท่ี ......../......................./..................... 

 
พร้อมกนันีไ้ด้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาดงันี ้

1. เอกสารแสดงการถือหุ้นบริษัทฯ และ ระยะเวลาการถือหุ้นตามท่ีกําหนด 
2. หลกัฐานการแสดงตน  

กรณีบคุคลธรรมดา  :  สําเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง และทะเบียนบ้านของผู้ เสนอและ 
             ผู้ รับการเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

กรณีนิติบคุคล          :  สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือ 
     เดินทางของกรรมการผู้ มีอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
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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  ................................................................................... 

  .................................................................................. 
  .................................................................................. 
  ................................................................................. 

 
5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษทัจดทะเบียน  ...................... ปี 

     บริษทัจาํกดั ..................... ปี 

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

      บริษทั ................................................................................ 
 6.2 ตาํแหน่ง .............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ................... 

      บริษทั ................................................................................ 
 6.3 ตาํแหน่ง .............................................................. ตั้งแต่ปี ............... ถึงปี ................... 

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

      บริษทั ................................................................................ 
       
7. ประสบการณ์ / ความเช่ียวชาญ 

7.1.1. ดา้น ............................................................ บริษทั .............................................................. 
            ตาํแหน่ง  .................................................................. 
7.1.2. ดา้น ............................................................ บริษทั .............................................................. 
            ตาํแหน่ง  .................................................................. 
7.1.3. ดา้น ............................................................ บริษทั .............................................................. 
            ตาํแหน่ง  .................................................................. 

 
8.  เหตุผลและความเหมาะสมในการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
  ....................................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 
 
 
9.  ประเภทกรรมการท่ีจะแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ   กรรมการ 
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หลักเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
และการเลือกตัง้กรรมการของบริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 

 

 บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล  เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอรายช่ือ
บคุคลผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ซึ่งจะจดัให้มีขึน้ในวนัท่ี  
7 พฤศจิกายน 2559   

 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การบริหารจดัการและการดําเนินการในท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559  เป็นไปโดยเรียบร้อย
และไม่มีข้อขดัข้อง  บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบหลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และการเลือกตัง้กรรมการ
ของบริษัทฯ  ดงันี ้ 

ข้อ 1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น  

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  ซึ่งมีช่ือปรากฏอยู่
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2559 ซึง่เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 (Record Date) และยงัคงถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเน่ืองไปจนถึงวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 
1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการจะต้องแนบหลกัฐานแสดงตน  ดงัต่อไปนี ้
ให้แก่บริษัทฯ พร้อมด้วยข้อมลูและเอกสารของบคุคลซึง่ตนประสงค์จะเสนอรายช่ือด้วย   

(1)  กรณีบุคคลธรรมดา - สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องพร้อมระบุท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวกเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อ
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 

(2)  กรณีนิติบุคคล – สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)) และสําเนาบัตร
ประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของผู้ มีอํานาจลงนามซึง่ได้ลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดย
บคุคลดงักลา่ว 

เพ่ือให้การบริหารจดัการและการดําเนินการในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 เป็นไป
โดยเรียบร้อยและไม่เป็นการใช้เวลาเกินสมควร บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นในการเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการจํานวน 1 ตําแหน่งตอ่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย  

ข้อ 2. การเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

 ในการเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (แบบเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเข้ารับการคดัเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ) ได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.nine.co.th โดยขอให้นําสง่เอกสารต้นฉบบั
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ตอ่เลขานกุารบริษัท โดยการนําสง่เอกสาร ณ สํานกังานของบริษัทฯ ได้ตัง้แต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปถงึวันที่ 2 

พฤศจกิายน 2559 หรือจดัสง่ไปรษณีย์มายงั 

     เลขานกุารบริษัท 
     บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
     เลขท่ี 1858/121-122, 124-130 ชัน้ 28  
     ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
     เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

กรณีเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ขอให้ผู้ ถือหุ้นจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกรอกข้อมลูครบถ้วนและลงนามโดย 
ผู้ ถือหุ้นหรือบคุคลผู้ มีอํานาจกระทําการแทนผู้ ถือหุ้น และลงนามรับทราบยินยอมโดยผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

(2) ประวติัสว่นตวั ประวติัการทํางานของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมด้วยท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้โดยสะดวก 
พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ซึ่งบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือลง
นามรับรองสําเนาถกูต้องเอกสารดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัตติามข้อ 3.  

ข้อ 3. คุณลักษณะ/คุณสมบัตขิองผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

3.1  กรรมการ 

(1) มีคณุสมบติั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(2) มีอายไุมเ่กิน 70 ปีบริบรูณ์ 

(3) มีประสบการณ์ทํางานในธุรกิจส่ือสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือประสบการณ์ด้านอ่ืนท่ีเหมาะสมเป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

(4) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการด้วยความระมดัระวงัด้วยความ
ซ่ือสตัย์สจุริต และสามารถทุม่เทเวลาได้อยา่งเตม็ท่ี 

(5) ไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิน 5 
บริษัท (นบัรวมกรณีท่ีได้รับอนมุติัแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วย) 
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(6) ไม่ประกอบกิจการ ดํารงตําแหน่งเป็นพนักงาน กรรมการ หรือผู้ บริหารในบริษัทหรือนิติบุคคลอ่ืนซึ่ง
ประกอบธุรกิจอนัมีสภาพเป็นอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ ขอเรียนเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะต้องจัดให้มีระบบการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีเพ่ือกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางท่ีถกูต้อง ซึง่คณะกรรมการบริษัท
ฯ จะต้องมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบท่ีมีองค์ประกอบ และมีคณุสมบติัตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน กล่าวคือ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทัง้หมด (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน) และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน  ในการนี ้ บริษัทฯ จึงเรียนมาเพ่ือ
ทราบ และเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติท่ีจะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ด้วย โดยคณุสมบติัของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้ 

3.2  กรรมการอิสระ 

  กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัครบถ้วน ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด ดงันี ้ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องของ กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

(3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใด
จะต่ํากว่า ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยง
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กันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบ
บญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กวา่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน 
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท
อ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอ่ย 

(9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ 
บริษัทฯ 

3.3 กรรมการตรวจสอบ  

 (1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คนและมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงินหรือ
ตรวจสอบอยา่งเพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

ข้อ 4. การพจิารณาเสนอรายช่ือผู้ที่จะเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อที่ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นในการเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนและการเสนอช่ือ
บคุคลดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหลกัเกณฑ์ฉบบันี ้เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ต่อไป 
ดงันี ้
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1)  หากบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้าม หรือการเสนอช่ือไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในเอกสารฉบบันี ้หรือมีเหตอุนัสมควรในกรณีอ่ืนๆ  (แล้วแตก่รณี) เลขานกุารบริษัทจะแจ้งให้
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เสนอรายช่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 

2)  บคุคลท่ีผ่านการพิจารณาในเบือ้งต้น เลขานกุารบริษัทจะรวบรวมรายช่ือเพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ท่ี 1/2559 ตอ่ไป  

ข้อ 5. กระบวนการเลือกตัง้กรรมการในวันประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 

2) บริษัทฯ จะเสนอรายช่ือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้หมดให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติเป็นรายคน โดยผู้ ถือหุ้นแต่ละ
คนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตามข้อ 1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้
บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการจํานวน 4 ตําแหน่ง ในกรณีท่ี
บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 เป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

อนึ่ง ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 
1/2559 พิจารณาเลือกตัง้ หรือผู้ ท่ีเสนอช่ือมามีคณุสมบติัไม่ครบถ้วน หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัทฯ โดยเลขานกุาร
บริษัทจะสรรหาผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 
พิจารณาเลือกตัง้ตอ่ไป 


