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บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
Nation International Edutainment Public Company Limited 

 
วนัท่ี  28 ตุลาคม 2559 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
 2. หลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและเลือกตั้งกรรมการของบริษทั 

3. ขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 3 กรรมการและอาํนาจกรรมการ และหมวดท่ี 6 การจดัประชุม 
 ผูถื้อหุน้ 
4. เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกเสียง 
 ลงคะแนน 
5. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก และ ข) 
7. ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
8. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดมี้หนงัสือมายงับริษทั เนชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อแจง้การพน้จากตาํแหน่งของกรรมการบริษทัฯจาํนวน 
3 ราย ไดแ้ก่ 1) นายพนา จนัทรวิโรจน์ 2) นางสาวดวงกมล โชตะนา และ 3) นายเสริมสิน สมะลาภา โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 
6 ตุลาคม 2559 จึงส่งผลใหบุ้คคลดงักล่าวยติุการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษทัฯ ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 ท่ีผา่น
มาตามท่ีบริษทัฯ ไดแ้จง้รายละเอียดใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไปแลว้นั้น  

จากกรณีดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหปั้จจุบนั ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ว่างลงทั้งส้ิน 4 ตาํแหน่งจาก
จาํนวนกรรมการทั้งส้ิน 7 ตาํแหน่ง ซ่ึงประกอบดว้ยตาํแหน่งของกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงยุติการปฏิบติัหน้าท่ี ณ วนัท่ี 6 
ตุลาคม 2559 รวม 3 ตาํแหน่งดงัท่ีเรียนขา้งตน้ และตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงอีก 1 ตาํแหน่งดงัต่อไปน้ี   

1) ตาํแหน่งท่ีว่างลงนายสุทธิชยั แซ่หยุน่ (ลาออกจากบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ท่ีผ่าน
มาและคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัมิไดพ้ิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลใดเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน)  

ในการน้ี ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ จึงว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจาํนวนท่ีจะสามารถจดัประชุม
คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดเ้น่ืองจากไม่ครบองคป์ระชุม ดงันั้น ขา้พเจา้ นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร ในฐานะกรรมการ
ท่ีเหลืออยู่จึงมีหนา้ท่ีกระทาํการในนามของคณะกรรมการบริษทัเพื่อจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแต่
วนัท่ีจาํนวนกรรมการว่างลงเหลือนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม (นบัตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 เป็นตน้มา) เพ่ือ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตาํแหน่งกรรมการท่ีว่างลงทั้ง 4 ตาํแหน่งขา้งตน้ ภายใตบ้ทบญัญติัมาตรา 83 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงกาํหนดให้กรรมการท่ีเหลืออยูก่ระทาํ
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การในนามของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการ
ท่ีว่างทั้งหมดเท่านั้น ภายหลงัจากการแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลง บริษทัฯจะสามารถบริหาร
จดัการกิจการไดต้ามปกติ 

ในนามของคณะกรรมการ  บริษทัฯ ขอเรียนใหท้ราบว่าการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ของ
บริษทัฯ จะจดัข้ึนในวนัจนัทร์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลยัเนชัน่ เลขท่ี 
1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งประธานในที่ประชุมผู้ถอืหุ้นสําหรับการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใตบ้งัคบัของมาตรา 104 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 41 ไดก้าํหนดให้ ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได้ ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม และตามท่ีไดเ้รียนให้ทราบขา้งตน้ 
เน่ืองจากปัจจุบนัตาํแหน่งประธานกรรมการของบริษทัฯ ว่างลง และบริษทัฯ ไม่มีรองประธานกรรมการเพ่ือทาํหนา้ท่ี
ประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 
พิจารณาเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมสาํหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 
ของบริษทัฯ  

ความเห็นในนามของคณะกรรมการ : ในนามของคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรใหมี้การเสนอและ
แต่งตั้งผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมคนใดคนหน่ึงเขา้ทาํหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมสําหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2559 ของบริษทัฯ 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที ่ 2  พจิารณาอนุมัตเิลอืกตั้งกรรมการจํานวน 4 ตาํแหน่งเพือ่เข้าปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการ
ทีว่่างลงของบริษทั  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เน่ืองจากในปัจจุบนัตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ว่างลงจนเหลือนอ้ยกว่า
จาํนวนท่ีจะสามารถจดัประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ได ้ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่สามารถนาํเสนอรายช่ือของบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดด้งัเช่นใน
การเรียกประชุมผูถื้อหุ้นในกรณีปกติ ประกอบกบัสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเขา้บริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ เป็น
สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผูถื้อหุน้ทุกรายของบริษทัฯ ดงันั้น ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จึงมีสิทธิเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษทัฯ ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 น้ี โดยเพ่ือให้การบริหารจดัการและการดาํเนินการในท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่มีขอ้ขดัขอ้ง บริษทัฯ ขอให้ผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะเสนอ
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รายช่ือของบุคคลท่ีจะเขา้รับการพิจารณาขา้งตน้ กรุณาแจง้รายช่ือและประวติัของบุคคลท่ีตนเองประสงคจ์ะเสนอช่ือเขา้
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ให้แก่บริษทัฯ ภายในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 โดยบริษทัฯ ไดแ้นบแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ
คดัเลือกดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ และขอแจง้หลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ
การเลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 และ 2 

ความเห็นในนามของคณะกรรมการ : ในนามของคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ แทนตาํแหน่งท่ีว่างลงตามรายช่ือของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
จากผูถื้อหุ้นตามท่ีระบุไวใ้นหลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและเลือกตั้งกรรมการของ
บริษทั  

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนและเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ วา่ดว้ยการเลือกตั้งกรรมการ  
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขอาํนาจกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการพน้สภาพกรรมการของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
ของบริษทัฯ ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวต่้อกระทรวงพาณิชยใ์นปัจุบนัและการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริษทัฯ ดงั
รายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 2 ขา้งตน้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ใหพ้ิจารณาแกไ้ข
เพิ่มเติมอาํนาจกรรมการของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี  

อาํนาจกรรมการเดิม “นายเสริมสิน สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จันทรวิโรจน์ 
กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสาํคัญของบริษทั” 

อาํนาจกรรมการใหม่ “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสาํคัญของบริษทั” 
ความเห็นในนามคณะกรรมการ: ในนามของคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม

วิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 พิจารณาแกไ้ขอาํนาจกรรมการของบริษทัฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการพน้สภาพกรรมการ
ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัฯ ในปัจจุบนัและการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ของบริษทัฯ 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
ในการน้ี บริษทัฯ กาํหนดให้วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น

คร้ังท่ี 1/2559 (Record Date) ไดแ้ก่ วนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 และวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี
สิทธิเขา้ร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) ไดแ้ก่วนัท่ี 27 ตุลาคม 2559 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้น
เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการ
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อิสระของบริษทัเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้
กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนแทนผูถื้อหุ้นได ้และส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายงับริษทัฯ ท่ี เลขานุการบริษทั 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  เลขท่ี 1858/121-122ม 124-128 ชั้น 28 ถนนบางนา-
ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หมายเลขโทรศพัท ์02-338-3289 - 92  และเพื่อความสะดวกใน
การตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารใหถึ้งบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 4 พศจิกายน 2559 

ทั้งน้ี ขอใหผู้ถื้อหุน้กรุณาปฏิบติัตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบ
ฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประชุมตาม
ขอ้บงัคบับริษทั หมวดท่ี 3 กรรมการและอาํนาจกรรมการ และหมวดท่ี 4 การจดัประชุมผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว
และเรียบร้อย บริษทัฯ จะเปิดให้ท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 14.30 น. ของวนัประชุม ณ 
ห้องประชุม ชั้ น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขท่ี 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 และเน่ืองจากบริษทัฯ จะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชุม
คร้ังน้ี ดงันั้น จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดนาํแบบฟอร์มลงทะเบียนตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 มาแสดงในวนั
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบอ่ืนๆ ตามท่ีปรากฎในเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบ
ฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

อน่ึง บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ http://www.nine.co.th ดว้ยแลว้ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว
ขา้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั รายละเอียดแผนท่ีของสถานท่ีประชุม ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8  

 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
   
 
 

                      นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร 
                 เพื่อและในนามของคณะกรรมการบริษทั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  1 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการคดัเลอืกดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
ท่านผู้ถอืหุ้นกรุณาศึกษาและปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ทีก่าํหนด 

 
ข้อมูลผู้ถอืหุ้น สําหรับผู้เสนอช่ือบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 
ขา้พเจา้  นาย / นาง / นางสาว  ...................................... .................................. ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อได ้เลขท่ี ...................  
ถนน.................................... เขต ........................................... แขวง .....................................จงัหวดั .................................  
 รหสัไปรษณีย ์...............................  โทรศพัท ์...................... โทรสาร......................Email …………………………….. 
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมท ์จาํกดั (มหาชน)    
จาํนวนหุน้ท่ีถือ .................................... หุน้     ทะเบียนหุน้เลขท่ี ............................................ 
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี  ....................................................... 
 
 

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

 
พร้อมกนัน้ีไดแ้นบเอกสารประกอบการพิจารณาดงัน้ี 

1. เอกสารแสดงการถือหุน้บริษทัฯ และ ระยะเวลาการถือหุน้ตามท่ีกาํหนด 
2. หลกัฐานการแสดงตน  

กรณีบุคคลธรรมดา  :  สาํเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง และทะเบียนบา้นของผูเ้สนอและ 
             ผูรั้บการเสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

กรณีนิติบุคคล          :  สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือ 
     เดินทางของกรรมการผูมี้อาํนาจ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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หนังสือให้ความยนิยอม 
 
เร่ือง เสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการคดัเลอืกดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั 
เรียน คณะกรรมการ 
 บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมน์ จํากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว  .............................................................................................................................................   
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้เลขท่ี ........................ ถนน .................................. เขต................................แขวง....................... 
จงัหวดั........................................  รหสัไปรษณีย ์.........................  โทรศพัท ์............................. โทรสาร........................ 
Email …………………………… 
เป็นบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์
จาํกดั (มหาชน)   ขา้พเจา้มีความยนิยอมและรับทราบการเสนอช่ือในคร้ังน้ี  ขอรับรองว่าขา้พเจา้มีคุณสมบติัตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ละสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไว ้  และรับทราบหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไขในการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัแลว้ 
 
 
 

ลงนาม................................................ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือและใหค้วามยนิยอม 
  (............................................................) 
วนัท่ี ............/.........................../............... 
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ประวตัผู้ิรับการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
 
1.  คาํนาํหนา้  ................................................................. 
      ช่ือ   .................................................................. 
      นามสกลุ  ................................................................. 
      วนั/เดือน/ปีเกิด ................................................................. 
     สญัชาติ  ................................................................. 
     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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ส่ิงทีส่่งมาด้วย  2 
หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

และการเลอืกตั้งกรรมการของบริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
 
 บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)ขอเรียนให้ทราบว่าผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ มีสิทธิเสนอรายช่ือบุคคลผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้
คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงจะจดัใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559   
 อยา่งไรกต็าม เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการและการดาํเนินการในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เป็นไปโดย
เรียบร้อยและไม่มีขอ้ขดัขอ้ง  บริษทัฯ ขอเรียนใหท้ราบหลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ
การเลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯ  ดงัน้ี  

ข้อ 1. คุณสมบตัขิองผู้ถอืหุ้น  

 ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงมี
ช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี
สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 (Record Date) และยงัคงถือหุน้ของบริษทัฯ ต่อเน่ืองไป
จนถึงวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 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 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 
2559 เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่เป็นการใช้เวลาเกินสมควร บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นในการเสนอ
รายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจาํนวน 1 ตาํแหน่งต่อผูถื้อหุน้แต่ละราย  

ข้อ 2. การเสนอรายช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ  
 ในการเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (แบบ

เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ) ไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.nine.co.th โดย
ขอให้นาํส่งเอกสารตน้ฉบบัต่อเลขานุการบริษทั โดยการนาํส่งเอกสาร ณ สาํนกังานของบริษทัฯ ไดต้ั้งแต่วันที ่
13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปถงึวนัที ่2 พฤศจิกายน 2559 หรือจดัส่งทางไปรษณียม์ายงั 
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     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 

ทั้งนี ้ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบตัติามข้อ 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
รายช่ือบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีจะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพ่ือ
พิจารณาเลือกตั้งดว้ย โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีดงัน้ี  
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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
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
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(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. การพจิารณาเสนอรายช่ือผู้ทีจ่ะเข้ารับเลอืกตั้งเป็นกรรมการต่อทีป่ระชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2559 

เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ในการเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นและการ
เสนอช่ือบุคคลดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหลกัเกณฑฉ์บบัน้ี เพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังท่ี 1/2559 ต่อไป ดงัน้ี 

1)  หากบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งห้าม หรือการเสนอช่ือไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี หรือมีเหตุอนัสมควรในกรณีอ่ืนๆ  (แลว้แต่กรณี) 
เลขานุการบริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูเ้สนอรายช่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 
2559 

2)  บุคคลท่ีผ่านการพิจารณาในเบ้ืองตน้ เลขานุการบริษทัจะรวบรวมรายช่ือเพื่อนําเสนอต่อท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ต่อไป  
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ข้อ 5. กระบวนการเลอืกตั้งกรรมการในวนัประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2559 

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 เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

อน่ึง ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุ้นคร้ังท่ี 1/2559 พิจารณาเลือกตั้ง หรือผูท่ี้เสนอช่ือมามีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย 
บริษทัฯ โดยเลขานุการบริษทัจะสรรหาผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเพ่ือเสนอต่อท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 พิจารณาเลือกตั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  3 

ข้อบังคบัของบริษัท เนช่ัน  อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์  จํากดั (มหาชน) 
หมวดที ่3 

กรรมการและอาํนาจกรรมการ 
ขอ้ 15.  บริษทัมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้ง

กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาํแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็น
เหมาะสมดว้ยกไ็ด ้และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ขอ้ 16.  ผูเ้ป็นกรรมการของบริษทั ไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ขอ้ 17.  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ ในกรณีท่ี

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพงึเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขาด 

ขอ้ 18. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงใน
สาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากวา่ ผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้
ขอ้ 19. นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการอาจพน้ตาํแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5) ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 

ขอ้ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง
บริษทั 

 กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัทราบดว้ยกไ็ด ้
ขอ้ 21. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซ่ึง

มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัเขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สอง (2) เดือน 
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 บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ี
ตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 22. ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ ใหค้ณะกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งยงัคงอยูรั่กษาการในตาํแหน่ง
เพื่อดาํเนินกิจการของบริษทัต่อไปเพียงเท่าท่ีจาํเป็นจนกวา่กรรมการชุดใหม่เขา้รับหนา้ท่ี เวน้แต่ศาลจะมีคาํสัง่
เป็นอยา่งอ่ืน ในกรณีท่ีคณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามคาํสัง่ศาล 

 คณะกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่ง ตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหน่ึง 
(1) เดือนนบัแต่วนัพน้จากตาํแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่สิบส่ี (14) วนัก่อนวนั
ประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดย
จะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 23. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 24. คณะกรรมการเป็นผูรั้บผดิชอบจดัการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษทั และมีอาํนาจหนา้ท่ีดาํเนินการภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงหรือหลายคน ปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการกไ็ด ้
ขอ้ 25. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย สาม (3) เดือนต่อคร้ัง 
ขอ้ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษทั ใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดั

ใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาํหนด 
ขอ้ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมาย จดัส่งหนงัสือนดัประชุมไป

ยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน และกาํหนดวนันดัประชุมเร็วกวา่นั้นกไ็ด ้ 

 ในกรณีท่ีกรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการกาํหนด
วนันดัประชุมภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอเช่นวา่นั้น 

ขอ้ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด จึง
จะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้
กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 29. มติทั้งปวงของท่ีประชุมคณะกรรมการ ใหต้ดัสินดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุม 
 กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงช้ีขาด 
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ขอ้ 30. จาํนวนหรือช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัไดน้ั้น ใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั
และประทบัตราสาํคญัของบริษทั โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดรายช่ือกรรมการผูมี้
อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัได ้

ขอ้ 31. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้
เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั หรือเขา้เป็น
กรรมการในบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

ขอ้ 32. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาท่ีบริษทัทาํข้ึนไม่วา่โดยตรง หรือโดย
ออ้ม หรือถือหุน้ หุน้กู ้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

ขอ้ 33.  ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั คณะกรรมการมีอาํนาจท่ีจะขาย หรือจาํนอง
อสงัหาริมทรัพยใ์ด ๆ ของบริษทัหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยใ์ด ๆ ของบริษทัเกินกวา่สาม (3) ปีข้ึนไป หรือให ้
หรือประนีประนอมยอมความ หรือยืน่ฟ้องต่อศาล หรือมอบขอ้พิพาทใด ๆ ใหอ้นุญาโตตุลาการช้ีขาด 

ขอ้ 34. บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด 
 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือ               

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจกาํหนดเป็น
จาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการ
เปล่ียนแปลงกไ็ด ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึง และวรรคสองจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัการดาํรงคุณสมบติัของกรรมการท่ี
เป็นอิสระตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ะกาํหนด 

 
หมวดที ่4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 35.  การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 

หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด 
ขอ้ 36.  ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุม

สามญัดงักล่าวให้จดัให้มีข้ึนภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ การประชุมผูถื้อหุ้น
คราวอ่ืนๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามญั”  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
หรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือ
จาํนวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุ้น
ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้โดย
ในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายใน 
หน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
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ขอ้ 37.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาํหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่า
เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นและนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 
และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้ง
โฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 38.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า
ยีสิ่บหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึง
ในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้
นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ
ฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกัด
กาํหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บ
มอบฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

  ก.จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
  ข.ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ค.คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ขอ้ 40. การประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติ

ให้เปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ือง
อ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกาํหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ัง
ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อ
หุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทั้งน้ีให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า
สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 41.  ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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ขอ้ 42.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ 

ขอ้ 43.  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน
ขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว ้หรือในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
 การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 
 การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การ    

  มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี 
  วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
 การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
 การเพ่ิมทุนและการลดทุน 
 การออกหุน้กู ้
 การควบบริษทัฯ หรือการเลิกบริษทัฯ  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบัต ิ
ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. กรณเีข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง หรือ บตัรประจาํตวั 
  ขา้ราชการฉบบัจริงเพ่ือลงทะเบียน 
- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติต่างดา้ว โปรดแสดงบตัรประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ 
  เอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินฉบบัจริงเพ่ือลงทะเบียน 
- กรณีมีการแกไ้ขช่ือ-ช่ือสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
 

2. กรณมีอบฉันทะ 
- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โดยเขา้ร่วม 
  ประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมวา่ เห็นดว้ย 
  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยกาํหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพื่อใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน 
  ตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 
- ใหผู้รั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต่้อประธานท่ีประชุมและ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานก่อน 
  เวลาประชุม โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีสาํคญั ผูม้อบ 
  ฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง 
- หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
เอกสารทีต้่องใช้ในการมอบฉันทะ 

 กรณผู้ีมอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย :  
ภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
โดยผูม้อบฉนัทะ 
 กรณผู้ีมอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว :  
ภาพถ่ายใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือ หนงัสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะพร้อม
ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
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 กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล : 
 นิตบุิคคลสัญชาตไิทย : สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจรับรอง ท่ีได้

ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ และสาํเนาภาพถ่าย
บตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการ
ดงักล่าว 

 นิตบุิคคลสัญชาตต่ิางด้าว : ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษทัในหนงัสือ
มอบฉนัทะ และสาํเนาภาพถ่ายท่ีลงนามรับรอง หนงัสือเดินทาง ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น 

 กรณีการใชพ้ิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือใหพ้ิมพล์ายน้ิวหวัแม่มือซา้ยและเขียนขอ้ความกาํกบัไวว้า่ 
1.  “ลายพิมพห์วัแม่มือซา้ยของ ...............” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองวา่เป็นลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น 

และตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือต่อหนา้พยาน ซ่ึงพยานตอ้งลงลายมือช่ือรับรองและตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการของพยานลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 

 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ถา้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้อาจเลือกมอบฉนัทะให้
บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของ
บริษทัฯ เป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้

 ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีไดจ้ดัทาํข้ึน และ
ลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวขา้งตน้ไปยงัสาํนกัเลขานุการบริษทัฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยส่ง
ถึงบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 1 วนั 

 
- กรณกีารมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศ 
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แสดงเอกสาร ดงันี:้ 
     เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian) 
1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้ อาํนาจกระทาํการแทน

ของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 
2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจ

กระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน 
(Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผูม้อบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 

4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ีหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 
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       เอกสารหลกัฐานจากผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
2) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ 
บุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 
3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูแ้ทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 
       เอกสารหลกัฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 
ใหแ้สดงบตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 
3.  กรณผู้ีถอืหุ้นถงึแก่กรรม :  
ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนโดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสัง่ศาล
แต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม 
มาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
 
4.  กรณผู้ีถอืหุ้นเป็นผู้เยาว์ :  
ใหบิ้ดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้เขา้ร่วมประชุมแทน โดย
จะตอ้งนาํสาํเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
  
5.  กรณผู้ีถอืหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ  :  
ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสัง่
ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ ์ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดง
เพิ่มเติมดว้ย 
 
การลงทะเบยีน 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม 1 ชัว่โมง หรือ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นตน้ไป 
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การออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อ 
หุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งประธานในท่ีประชุม บริษทักาํหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียง
เลือกตั้งผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นรายบุคคลและประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนสาํหรับบุคคลท่ีไดรั้บคะแนน
เสียงสูงสุดเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้มีผูไ้ดรั้บคะแนนเสียงเท่ากนั ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือก
ประธานในท่ีประชุมจากบุคคลท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัดงักล่าวในคราวเดียวกนั และใหบุ้คคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุด
เป็นประธานในท่ีประชุม 

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ หรือแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ บริษทักาํหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นรายบุคคลและประกาศผลการออกเสียง
ลงคะแนนสาํหรับบุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามจาํนวน
กรรมการท่ีจะแต่งตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง ถา้มีผูไ้ดรั้บคะแนนเสียงเท่ากนัในลาํดบัถดัลงมา
เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะแต่งตั้ง ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
- การออกเสียงลงคะแนนในวาระอ่ืนๆ และในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

- ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ กใ็หด้าํเนินการให ้เป็นไปตามท่ี
กาํหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดงักล่าว 

 
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนน ตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
Proxy Form A 

       เขยีนที ่................................................... 

       Written at 

วนัที ่............. เดอืน ................... พ.ศ. ........ 

       Date             Month               Year 
 

 (1) ขา้พเจา้ .............................................................................................. สญัชาต.ิ.............................  
                 I / We                                                                                Nationality 
อยูบ่า้นเลขที ่..................................... ถนน .................................................ตําบล / แขวง....................................... 
Residing at                                  Road                                        Tambol / Khwaeng 
อาํเภอ / เขต ..................................... จงัหวดั ............................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
Amphur / Khet                             Province                                  Postal Code    

 

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)         
                Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม ................................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...........................เสยีง ดงัน้ี  
Holding the total amount of                           shares and having the right to vote equal to votes as follows: 
หุน้สามญั ....................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...................................  เสยีง 
Ordinary share                          shares   and having the right to vote equal to                      votes 
หุน้บุรมิสทิธ ิ.................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...................................  เสยีง 
Preferred share                        shares  and having the right to vote equal to                      votes 

 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้   
      Hereby appoint                                                                                                           
 (1) ...................................................................................................... อาย ุ...................... ปี 
                               age                   years 
อยูบ่า้นเลขที ่................ ถนน ........................... ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                          
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย ์........................ หรอื 
Province                               Postal Code                      or   

 (2) ...................................................................................................... อาย ุ...................... ปี 
                               age                    years 
อยูบ่า้นเลขที ่................ ถนน ........................... ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                          
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์.........................  หรอื 
Province                              Postal Code                         or 

 



                                                       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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 (3) ...................................................................................................... อาย ุ...................... ปี 
                               age                    years 
อยูบ่า้นเลขที ่................ ถนน ........................... ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng            Amphur / Khet                                           
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์........................ 
Province                             Postal Code       

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 ของบรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ในวนัที ่7 
พฤศจกิายน 2559 เวลา 15.30 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 7 อาคารมหาวทิยาลยัเนชัน่ เลขที ่1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-
ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No.1/2016 of Nation International Edutainment Public Company Limited on 7 
November 2016 at 15.30 p.m. at the Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, No. 1854, 
Bangna-Trad Road K.M.4.5, Bangna Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and 
place as the Meeting may be adjourned. 

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried 
out by myself/ourselves. 

     
    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
 
 
 
หมายเหตุ / Remarks   
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and 
may not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
Attached Document No. 6 

         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

 เขียนท่ี     
 Written at 
 

                                วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 

(1)   ข้าพเจ้า.        สญัชาติ.                                         
I/We               nationality       

            อยู่บ้านเลขท่ี.                         
Address          

              
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เนชัน่ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited  
 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม__________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                         เสียง ดงันี ้
holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                          votes as follows: 
  หุ้นสามญั______________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                        เสียง  
      ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                         votes 

 หุ้นบริุมสิทธิ____________________________________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                   เสียง 
      preference share                             shares  and have the right to vote equal to                                         votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด ้โดยมปีระวตัติามเอกสารแนบ) 

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder. The profile of the 
Independent director is attached for information) 

 

1.  ชือ่         นายสมศกัดิ ์  เชยีร ์  จริะนคร                      อายุ    72   ปี อยูบ่า้นเลขที ่  52/94  อาคารทาวเวอรพ์ารค์ ชัน้ 18 ซ ี          
Name Mr.Somsak  Cheer  Chiranakhon, Independent Director,  Age  72  years, residing at 52/94, Tower Park Bldg.,Floor 18C  
ถนน                         สขุมุวทิซอย 3  ตาํบล/แขวง     วฒันา    อาํเภอ/เขต   วฒันา             
Road                        Sukhumvit Soi 3   Tambol/Khwaeng  Wattana  Amphur/Khet  Wattana 
จงัหวดั    กรงุเทพ    หรือ 
Province  Bangkok        or 

2.  ชือ่          อายุ          ปี อยูบ่า้นเลขที ่                                       
Name                                 Age        years, residing at      
ถนน         ตาํบล/แขวง          อาํเภอ/เขต                     
Road       Tambol/Khwaeng      Amphur/Khet   
จงัหวดั           รหสัไปรษณยี ์             หรือ 
Province    Postal Code        or 

 
คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพือ่เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวสิามญัผู้

ถอืหุน้ครัง้ที ่1/2559  ในวนัที ่7 พฤศจกิายน 2559 เวลา 15.30 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 7 อาคารมหาวทิยาลยัเนชัน่ เลขที ่1854 ก.ม.4.5 
ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary 
General Meeting of Shareholders No.1/2016 on November 7, 2016 at 15.30 hrs, at the Conference Room, 7th Floor, 
Nation University Tower, 1854 K.M.4.5 Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok, Thailand or 
on other date, time and place as may be postponed or changed. 
 
(4)  ข้าพเจ้าได้มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี.้- 

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามท่ีเหน็สมควร หรือ 
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate 

in all respects,  or 

     (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
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วาระที่   1       พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ประธานในที่ประชุมผู้ถอืหุ้นสาํหรับการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2559 
Agenda 1        To approve the appointment of the Chairman of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016. 
     เหน็ด้วย   เสียง    ไมเ่หน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                         Approve  votes        Disapprove   votes     Abstain                votes                    

วาระที่  2 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการจาํนวน 4 ตาํแหน่งเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการ
ที่ว่างลงของบริษัท 

Agenda 2      To approve the election of four directors to hold office in place of the vacant positions. 
     เหน็ด้วย   เสียง    ไมเ่หน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                         Approve  votes        Disapprove   votes     Abstain                votes                    
  

วาระที่   3 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขอาํนาจกรรมการ 
Agenda 3      To approve the amendment to the authorization of directors.   
      เหน็ด้วย   เสียง    ไมเ่หน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่ การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง
และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not 
constitute my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may 
deem appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีมีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

Any business carried on by he proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/we 
specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
(...................................................................) 

Signed               Appointer 
 
ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (....................................................................) 
Signed                                                                Proxy 

หมายเหต ุ
1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.    ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีระบไุว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จํานวนท่ีระบไุว้ในข้อ (2) ก็ได้ 
3. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
Remarks: 
1.  The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number 

of shares to several proxies for splitting votes. 
2.   The shareholder may grant all of the shares specified in clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in 

Clause (2) to the proxy. 
3.  For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed. 
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ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการอสิระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 

ช่ือ นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร                                  
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 เม.ย. 2551 
อายุ 72 ปี 
การศึกษา - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารอุตสาหกรรม,  

University of Wisconsin - USA    
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, University of Wisconsin - USA    

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- บทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นท่ี 101 
- บทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ รุ่นท่ี 23 

การอบรมปี 2559 KPMG  
- Assessing Board Effectiveness 
- Stay on course : Impairment of assets 

การดาํรงตาํแหน่งใน 
บริษทัจดทะเบยีน 
(1 บริษทั) 

2551– ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. 
เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืน่ 
ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
(3 บริษทั) 

2543 – ปัจจุบนั 
2545 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ - บจก. เร็บบิท เอเชีย 
ประธานกรรมการ - บจก. เอน็เนอร์ยี ่คอนโทรล 
กรรมการผูจ้ดัการ - บจก. พี.อาร์.เอส.เอส 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีม่ี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

จํานวนหุ้นทีถ่อืครอง  
ณ วนัที ่ 27 ตุลาคม  2559 

-ไม่มี- 
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ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการอสิระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์   

ประเภทความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย -ไม่มี- 
การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปน้ีกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม / หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในปัจจุบนัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจาํ 

 
 
 

-ไม่มี- 
2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  -ไม่มี- 
3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ -ไม่มี- 

      
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหาร ในกจิการอืน่  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่

ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการ 

ทีม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั จํานวน จํานวน ตาํแหน่ง/ช่ือบริษทั 
- - 3 - - 
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