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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  3 
หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

และการเลอืกตั้งกรรมการของบริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
 บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ มีสิทธิเสนอรายช่ือบุคคลผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้
คร้ังท่ี 1/2559 (คร้ังท่ีเล่ือนมา) ซ่ึงจะจดัใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559   
 อยา่งไรกต็าม เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการและการดาํเนินการในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 (คร้ังท่ีเล่ือน
มา) เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่มีขอ้ขดัขอ้ง  บริษทัฯ ขอเรียนให้ทราบหลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯ  ดงัน้ี  

ข้อ 1. คุณสมบตัขิองผู้ถอืหุ้น  

 ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ใน
วนัท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิเสนอช่ือ และยงัคงถือหุน้ของบริษทัฯ ต่อเน่ืองไปจนถึงวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 
1/2559 (คร้ังท่ีเล่ือนมา) ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจะตอ้งแนบหลกัฐานแสดงตน  
ดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัฯ พร้อมดว้ยขอ้มูลและเอกสารของบุคคลซ่ึงตนประสงคจ์ะเสนอรายช่ือดว้ย   

(1)  กรณีบุคคลธรรมดา - สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซ่ึง
ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งพร้อมระบุท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดส้ะดวกเพื่อประโยชน์
ในการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม 

(2)  กรณีนิติบุคคล – สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง พร้อมประทบัตรา (ถา้มี)) และสาํเนา
บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูมี้อาํนาจลงนามซ่ึงไดล้งนามรับรอง
สาํเนาถูกตอ้งโดยบุคคลดงักล่าว 

เพื่อใหก้ารบริหารจดัการและการดาํเนินการในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 (คร้ังท่ีเล่ือนมา) ในวนัท่ี 
23 ธนัวาคม 2559 เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่เป็นการใชเ้วลาเกินสมควร บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นใน
การเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจาํนวน 1 ตาํแหน่งต่อผูถื้อหุน้แต่ละราย  

ข้อ 2. การเสนอรายช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (แบบ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ) ไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.nine.co.th โดย
ขอให้นาํส่งเอกสารตน้ฉบบัต่อเลขานุการบริษทั โดยการนาํส่งเอกสาร ณ สาํนกังานของบริษทัฯ ในเวลาทาํการ
หรือจดัส่งทางไปรษณียม์ายงับริษทัฯ ไดต้ั้งแต่วนัที่ 3 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไปถึงวนัที่ 20 ธันวาคม 2559 ตาม
ขอ้มูลดา้นล่างน้ี    



19 
 

     เลขานุการบริษทั 
     บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
     เลขท่ี 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28  
     ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
     เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
กรณีเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ขอใหผู้ถื้อหุน้จดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี  
(1) แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงกรอกขอ้มูลครบถว้นและลง

นามโดยผูถื้อหุน้หรือบุคคลผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนผูถื้อหุน้ และลงนามรับทราบยนิยอมโดยผูท่ี้ไดรั้บการ
เสนอช่ือ 

(2) ประวติัส่วนตวั ประวติัการทาํงานของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมดว้ยท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อ
ไดโ้ดยสะดวก พร้อมสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ซ่ึง
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งเอกสารดงักล่าว 
 

 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมาย และควรมี
คุณสมบตัอิืน่ๆ ตามข้อ 3. 

 
ข้อ 3. คุณลกัษณะ/คุณสมบตัขิองผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

3.1  กรรมการ 

(1) มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั
ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และสามารถทุ่มเทเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

(3) ไม่ประกอบกิจการ ดาํรงตาํแหน่งเป็นพนักงาน กรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัหรือนิติ
บุคคลอ่ืนซ่ึงประกอบธุรกิจอนัมีสภาพเป็นอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของ
บริษทัฯ  

บริษทัฯ ขอเรียนเพ่ิมเติมว่า บริษทัฯ ในฐานะบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งจดัให้มีระบบการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง 
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบท่ีมีองคป์ระกอบ และมีคุณสมบติั
ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  กล่าวคือ  คณะกรรมการของบริษัทฯ  จะต้อง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด (แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน) และมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน  ในการน้ี  บริษทัฯ จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
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รายช่ือบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีจะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพ่ือ
พิจารณาเลือกตั้งดว้ย โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีดงัน้ี  

 3.2  กรรมการอิสระ 

  กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดและเป็นไปตาม
นโยบายของบริษทัฯ ดงัน้ี  

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวม
การถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ
รายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็น
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ 
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม คํ้าประกนั การให้
สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ 
หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ีการคาํนวณ
ภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม 
แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
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ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้
ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ 
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั 
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ 
บริษทัฯ 

3.3 กรรมการตรวจสอบ  

 (1) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษทัฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน
และมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้น
การบญัชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอท่ีจะทาํหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงิน 

ข้อ 4. การพิจารณาเสนอรายช่ือผู้ที่จะเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2559 (คร้ังที่
เลือ่นมา) 

เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ในการเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นและการ
เสนอช่ือบุคคลดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหลกัเกณฑฉ์บบัน้ี เพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังท่ี 1/2559 (คร้ังท่ีเล่ือนมา) ต่อไป ดงัน้ี 

1)  หากบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งห้าม หรือการเสนอช่ือไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี หรือมีเหตุอนัสมควรในกรณีอ่ืนๆ (แลว้แต่กรณี) 
เลขานุการบริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้สนอรายช่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 
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2)  บุคคลท่ีผ่านการพิจารณาในเบ้ืองตน้ เลขานุการบริษทัจะรวบรวมรายช่ือเพื่อนําเสนอต่อท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 (คร้ังท่ีเล่ือนมา) ต่อไป  

ข้อ 5. กระบวนการเลอืกตั้งกรรมการในวนัประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2559 (คร้ังทีเ่ลือ่นมา) 

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 

2) บริษทัฯ จะเสนอรายช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทั้งหมดให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติเป็นรายคน โดยผู ้
ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามขอ้ 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ย
เพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการจาํนวน  8 ตาํแหน่ง 
ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 (คร้ังท่ีเล่ือนมา) เป็น
ผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

อน่ึง บริษทัฯ โดยเลขานุการบริษทัจะเสนอรายช่ือของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือไวเ้ดิมจากการประชุมวิสามญัผูถ้ือ
หุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามกฎหมายให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 (คร้ังท่ีเล่ือนมา) พิจารณาเลือกตั้ง หรือผูท่ี้เสนอช่ือมา
มีจาํนวนไม่ครบตาํแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย บริษทัฯ โดย
เลขานุการบริษทัจะสรรหาผูท้รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 (คร้ังท่ีเล่ือนมา) พิจารณาเลือกตั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


