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บริษทั เนชั่น  อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท์  จ ำกัด (มหำชน) 
หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2564 

และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัท 

 

ข้อ 1. วตัถุประสงค์  
 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่ำ จะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์  จ ำกัด (มหำชน) จึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถ
เสนอระเบียบวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี  รวมทั้งเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำเป็น
กรรมกำรบริษัท โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส   
     
ข้อ 2   คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และ /หรือเสนอช่ือกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทัสัดส่วนขั้นต่ ำ 1 หุ้นขึ้นไป 
2.  ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องนบัจำกวันที่ถือหุน้จนถึงวันทีเ่สนอเรื่องเพือ่กำรพิจำรณำ พร้อมทั้งแสดงหลักฐำนกำรถือหุ้น 
เช่น เอกสำรกำรถือครองหลักทรพัย์ 
     
ข้อ 3  การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
3.1 . ขั้นตอนในการพจิารณา 

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัตคิรบถ้วน  กรอกแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2564  ซ่ึง
สำมำรถ download และเสนอระเบียบวำระกำรประชุมได้ทำง email address : investor@nine.co.th โทรศัพท์ 02-
091-5911 หรือทำงโทรสำร 02-091-5928 ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี  2564 ต่อคณะกรรมกำรบริษทัภำยหลังได้  โดยแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 1 แบบ ต่อ  1 ระเบียบ
วำระพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐำนให้ครบถ้วน  

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นส่งตน้ฉบบัของแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี พร้อมลงชือ่ไว้เป็น
หลักฐำน  ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษทัก ำหนด ให้ถึงบริษทัภำยในวันที่  25 มกรำคม 2564 ตำมที่อยู่ดังนี้ 

ส ำนักเลขำนุกำรบริษทั 
บริษทั เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 

 เลขที่  333 อำคำรเล้ำเปง้ง้วน 1 ช้ัน 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 

2. เลขำนุกำรบรษิัท จะเปน็ผู้รวบรวมและกล่ันกรองในเบื้องตน้ เพื่อน ำเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นทีเ่สนอมำ  เรียนคณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำก่อนน ำเข้ำทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ประจ ำปี  5 โดยคณะกรรมกำรจะ
พิจำรณำบรรจุระเบียบวำระกำรประชุมเฉพำะเรื่องที่มีผลกระทบตอ่บริษทัและเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัเท่ำนั้น  

3. เรื่องทีผ่่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัจะบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมในหนงัสือเชิญ
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร  และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ถือหุน้ทรำบ
ผ่ำนทำง Website ของบริษทั 
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4. เรื่องใดไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร เนื่องจำกเป็นวำระที่เข้ำข่ำยเรื่องทีจ่ะไม่บรรจเุป็นระเบียบ
วำระกำรประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบทนัทีพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผ่ำนทำง website ของบริษทั 

3.2   เร่ืองทีจ่ะไม่พจิารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
1. เรื่องทีเ่กี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบรษิทั  และข้อเสนอของผู้ถือหุ้น มิได้มีเหตุผลอันควรทีจ่ะสงสัย

เกี่ยวกับควำมไม่ปกติของเรื่องดังกล่ำว 
2. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจทีบ่ริษทัจะด ำเนนิกำรใหเ้กิดผลตำมที่ประสงค์  
3. เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุน้ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่ำนมำ และเรื่อง

ดังกล่ำวได้รับมติสนับสนนุด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษทั เว้นแต่
ข้อเทจ็จริงในกำรน ำเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมนีัยส ำคัญ จำกข้อเทจ็จริงในขณะที่น ำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุน้ในครั้งก่อน  

4. เรื่องทีข่ัดกับกฎหมำย  ประกำศ  ข้อบังคบั กฎและระเบียบต่ำง ๆ ของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงำน
ก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทั 

5. เรื่องทีเ่ปน็ไปเพื่อผลประโยชนข์องบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
6. เรื่องทีค่ณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นทีจ่ะต้องบรรจเุปน็วำระซ่ึงคณะกรรมกำรต้องมี

เหตผุลที่สมควรและสำมำรถอธิบำยให้ผู้ถือหุน้เข้ำใจได ้
7. เรื่องทีผู่้ถือหุ้นใหข้้อมูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได ้

 

ข้อ 4  การเสนอรายช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท   
4.1 คุณลกัษณะ/คุณสมบัตขิองผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
4.1.1 กรรมการ 

(1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัตบิริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และ
หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี

(2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรดว้ยควำม
ระมัดระวังด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต และสำมำรถทุ่มเทเวลำได้อย่ำงเต็มที ่

บริษทัฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่ำ บรษิทัฯ ในฐำนะบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ จะต้องจัดให้มรีะบบกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ใหไ้ด้มำตรฐำนและเปน็ไปตำมแนวทำงที่ถูกต้อง ซ่ึง
คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะต้องมกีรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบที่มีองค์ประกอบ และมีคุณสมบัติตำมที่
ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน กล่ำวคือ คณะกรรมกำรของบรษิัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด (แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน) และมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
น้อย 3 คน  ในกำรนี้  บรษิัทฯ จึงเรียนมำเพื่อทรำบ และเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติทีจ่ะ
ด ำรงต ำแหนง่เปน็กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัทฯ เพื่อพิจำรณำเลือกตั้งด้วย โดยคุณสมบัตขิอง
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ มีดังนี้  
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4.1.2 กรรมการอสิระ 
กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนดและเป็นไปตำม

นโยบำยของบรษิัทฯ ดังนี้  
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุน้ของผู้ทีเ่กี่ยวข้องของ กรรมกำร
อิสระรำยนั้นๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มส่ีวนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงนิเดอืนประจ ำ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจ
ควบคุม หรือบคุคลที่จะได้รับกำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมคีวำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบรษิัทฯ บรษิทัใหญ ่บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ในลักษณะที่อำจเปน็กำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เปน็
หรือเคยเปน็ผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของผูท้ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบรษิัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเปน็ปกตเิพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรใหห้รือรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กูย้ืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนอง
เดียวกัน ซ่ึงเป็นผลใหบ้รษิัทฯ หรือคู่สัญญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึง่ ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ทั้งนี้กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำว
ให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ใหน้ับรวมภำระหนีท้ี่
เกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปีก่อนวันที่มคีวำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบคุคลเดียวกัน 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซ่ึงมี
ผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุน้รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบรษิัทฯสังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พน้จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ป ี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นทีป่รึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซ่ึงได้รบัค่ำบริกำรเกนิกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบรษิัทฯ บริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เปน็ผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ใหบ้ริกำรทำง
วิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้ับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบรษิัทฯ ผู้ถือหุน้รำยใหญ ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผูเ้กี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่

(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนยักับกิจกำรของบริษทัฯ หรือบรษิัทย่อย 
หรือไม่เปน็หุน้ส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบั
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เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัทอืน่ ซ่ึงประกอบกจิกำรที่
มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันที่มนีัยกับกิจกำรของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 

 

4.1.3 กรรมการตรวจสอบ  
(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเปน็กรรมกำรอิสระของบรษิัทฯ 
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระของบรษิัทฯ ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและมีกรรมกำร

ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน เปน็ผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมปีระสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงินหรือตรวจสอบ
อย่ำงเพียงพอที่จะท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน 

 

4.2 หลกัฐานประกอบการพจิารณา 
1. หลักฐำนกำรถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจำกบรษิัทหลักทรัพย ์ หรือหลักฐำนอื่นจำกบรษิัทศนูย์รับฝำก

หลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2. หลักฐำนกำรแสดงตน  

กรณีบุคคลธรรมดำ  :  ส ำเนำบัตรประชำชนหรือหนังสือเดินทำง และทะเบียนบ้ำนของผู้เสนอและ 
     ผู้รับกำรเสนอช่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 
กรณีนิติบุคคล          :  ส ำเนำหนงัสือรับรองนิตบิคุคล และส ำเนำบัตรประชำชนหรือหนังสือ 

     เดินทำงของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
3. ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำและประวัตขิองผู้รับกำรเสนอช่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
4. หนังสือยินยอมของบคุคลที่ได้รบักำรเสนอช่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  

4.3 ขั้นตอนในการพจิารณา 
1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัตคิรบถ้วนจดัท ำหนงัสือเสนอช่ือบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และลงลำยมือช่ือไว้

เป็นหลักฐำน พร้อมแนบประวตัิของผูร้ับกำรเสนอช่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และหนังสือยินยอมของผู้รับกำร
เสนอช่ือ  

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ download  แบบฟอร์ม(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคดัเลือกด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัท)  ได้ที่  website : http:// www.nine.co.th   และสำมำรถน ำเสนอเอกสำรต้นฉบับต่อประธำน
คณะกรรมกำรบริษทั  ภำยในวันที่ 25 มกรำคม 2564 ทำงไปรษณีย์ 

ระบุถึง 
ประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท 

 บริษทั เนชั่น  อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
 เลขที่  333 อำคำรเล้ำเปง้ง้วน 1 ช้ัน 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล  

เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
 

2. เลขำนุกำรบรษิัท จะเปน็ผู้รวบรวมและกล่ันกรองในเบื้องตน้ใหค้ณะกรรมกำรโดยหำกบคุคลที่ได้รับกำร
เสนอช่ือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมทีบ่รษิัทระบุหรอืผู้ถือหุน้ทีเ่สนอช่ือกรรมกำรมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วน  เลขำนุกำรบริษทัจะส่งหนังสือแจง้ผู้ถือหุน้เพื่อทรำบกำรปิดเรื่องภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2564 

http://www.nine.co.th/
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กรณีที่เอกสำรครบถ้วนตำมทีบ่รษิัทก ำหนด  เลขำนุกำรบริษทัจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2564 

3. บุคคลที่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร จะบรรจุรำยช่ือในวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมขอ้คิดเห็น
ของคณะกรรมกำร และบุคคลทีไ่ม่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร  บริษทัจะแจ้งให้ผู้ถือหุน้ทรำบทันทีหลัง
กำรประชุมคณะกรรมกำร  พร้อมทั้งช้ีแจงเหตผุลผ่ำนช่องทำง website ของบรษิัท http://www.nine.co.th  

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

