สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
หลักเกณฑ์ การเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
และการเลือกตั้งกรรมการของบริษทั เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรี ยนให้ทราบว่าผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้
ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ซึ่งจะจัดให้มีข้ ึนในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริ หารจัดการและการดําเนินการในที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อน
มา) เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยและไม่ มีขอ้ ขัดข้อ ง บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนให้ทราบหลักเกณฑ์การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการของบริ ษทั ฯ ดังนี้
ข้ อ 1. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
ผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ใน
วันที่ประสงค์จะใช้สิทธิเสนอชื่อ และยังคงถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ต่อเนื่องไปจนถึงวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่
1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการจะต้องแนบหลักฐานแสดงตน
ดังต่อไปนี้ให้แก่บริ ษทั ฯ พร้อมด้วยข้อมูลและเอกสารของบุคคลซึ่งตนประสงค์จะเสนอรายชื่อด้วย
(1) กรณี บุคคลธรรมดา - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ซึ่ ง
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์
ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
(2) กรณี นิติบุคคล – สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล (รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)) และสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของผูม้ ีอาํ นาจลงนามซึ่ งได้ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว
เพื่อให้การบริ หารจัดการและการดําเนินการในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ในวันที่
23 ธันวาคม 2559 เป็ นไปโดยเรี ยบร้อยและไม่เป็ นการใช้เวลาเกินสมควร บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุ ้นใน
การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการจํานวน 1 ตําแหน่งต่อผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย
ข้ อ 2. การเสนอรายชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ในการเสนอรายชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม (แบบ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.nine.co.th โดย
ขอให้นาํ ส่ งเอกสารต้นฉบับต่อเลขานุการบริ ษทั โดยการนําส่ งเอกสาร ณ สํานักงานของบริ ษทั ฯ ในเวลาทําการ
หรื อจัดส่ งทางไปรษณี ยม์ ายังบริ ษทั ฯ ได้ต้งั แต่ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2559 เป็ นต้ นไปถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ตาม
ข้อมูลด้านล่างนี้
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เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
กรณี เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ จัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งกรอกข้อมูลครบถ้วนและลง
นามโดยผูถ้ ือหุน้ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนผูถ้ ือหุน้ และลงนามรับทราบยินยอมโดยผูท้ ี่ได้รับการ
เสนอชื่อ
(2) ประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางานของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมด้วยที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ
ได้โดยสะดวก พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อเดิ นทาง (กรณี ชาวต่างชาติ) ซึ่ ง
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามรับรองสําเนาถูกต้องเอกสารดังกล่าว
ทั้ง นี้ ผู้ ที่ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เพื่อ เข้ า รั บ การเลือ กตั้ง เป็ นกรรมการต้ อ งมี คุ ณ สมบัติต ามกฎหมาย และควรมี
คุณสมบัตอิ นื่ ๆ ตามข้ อ 3.
ข้ อ 3. คุณลักษณะ/คุณสมบัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
3.1

กรรมการ
(1)

มี คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม) และหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี

(2)

มีความรู ้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และสามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่

(3)

ไม่ประกอบกิ จการ ดํารงตําแหน่ งเป็ นพนักงาน กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั หรื อนิ ติ
บุคคลอื่ นซึ่ งประกอบธุ รกิ จอันมี สภาพเป็ นอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันกับธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯ ในฐานะบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องจัดให้มีระบบการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็ นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง
ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบ และมีคุณสมบัติ
ตามที่ ก ํา หนดในประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น กล่ า วคื อ คณะกรรมการของบริ ษัท ฯ จะต้อ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด (แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน) และมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ในการนี้ บริ ษทั ฯ จึ งเรี ยนมาเพื่อทราบ และเชิ ญชวนให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอ
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รายชื่ อบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติที่จะดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เพื่อ
พิจารณาเลือกตั้งด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี้
3.2

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดและเป็ นไปตาม
นโยบายของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(1)

ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวม
การถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2)

ไม่เป็นหรื อเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้
เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

(3)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ
รายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

(4)

ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ
หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม คํ้าประกัน การให้
สิ นทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ
หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้การคํานวณ
ภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
หุน้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
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ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

3.3

(6)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย
หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้
ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

(7)

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

(8)

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงิ นเดื อนประจํา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของ
จํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

(9)

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ

กรรมการตรวจสอบ
(1)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ

(2)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน
และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็ นผูม้ ีความรู ้ความเข้าใจหรื อมีประสบการณ์ดา้ น
การบัญชี ห รื อ การเงิ น หรื อ ตรวจสอบอย่า งเพี ย งพอที่ จ ะทํา หน้า ที่ ใ นการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน

ข้ อ 4. การพิจารณาเสนอรายชื่ อผู้ที่จะเข้ ารั บเลือกตั้งเป็ นกรรมการต่ อที่ประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2559 (ครั้ งที่
เลือ่ นมา)
เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและการ
เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ต่อไป ดังนี้
1)

หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรื อมีลกั ษณะต้องห้าม หรื อการเสนอชื่ อไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ หรื อมีเหตุอนั สมควรในกรณี อื่นๆ (แล้วแต่กรณี )
เลขานุการบริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูเ้ สนอรายชื่อทราบการปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559
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2)

บุคคลที่ ผ่านการพิจารณาในเบื้ องต้น เลขานุ การบริ ษทั จะรวบรวมรายชื่ อเพื่อนําเสนอต่ อที่ ประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) ต่อไป

ข้ อ 5. กระบวนการเลือกตั้งกรรมการในวันประชุ มวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งทีเ่ ลือ่ นมา)
1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง

2)

บริ ษทั ฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาลงมติเป็นรายคน โดยผู ้
ถือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลเดี ยวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้

3)

บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการจํานวน 8 ตําแหน่ ง
ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) เป็ น
ผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

อนึ่ ง บริ ษทั ฯ โดยเลขานุ การบริ ษทั จะเสนอรายชื่ อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อไว้เดิมจากการประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นครั้ งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ในกรณี ที่ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) พิจารณาเลือกตั้ง หรื อผูท้ ี่เสนอชื่ อมา
มีจาํ นวนไม่ครบตําแหน่ งที่จะแต่งตั้ง หรื อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย บริ ษทั ฯ โดย
เลขานุ การบริ ษทั จะสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่เลื่อนมา) พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
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