บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถู้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559
และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั
ข้ อ 1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ว่า จะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่า
เทียมกัน บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยสามารถ
เสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
รวมทั้งเสนอชื่อผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็ น
กรรมการบริ ษทั โดยมีข้ นั ตอนและวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจนและโปร่ งใส
ข้ อ 2 คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ /หรื อเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั สัดส่ วนขั้นตํ่า 1 หุน้ ขึ้นไป
2. ถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อการพิจารณาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
แสดงหลักฐานการถือหุน้ เช่น เอกสารการถือครองหลักทรัพย์
ข้ อ 3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.1 . ขั้นตอนในการพิจารณา
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 ซึ่ ง
สามารถ download และเสนอระเบียบวาระการประชุมได้ทาง email address : investor@nine.co.th โทรศัพท์ 02338-3292 หรื อทางโทรสาร 02-338-3904 ก่อนส่ งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2559 ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ภายหลังได้ โดยแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบ
วาระพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน
ทั้งนี้ผถู ้ ือหุน้ ส่ งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พร้อมลงชื่อไว้เป็ น
หลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กําหนด ให้ถึงบริ ษทั ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 ตามที่อยูด่ งั นี้
สํานักเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
2. เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมและกลัน่ กรองในเบื้องต้น เพื่อนําเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ที่เสนอมา เรี ยนคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาก่อนนําเข้าที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 โดยคณะกรรมการ
จะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั และเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั เท่านั้น
3. เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสื อเชิญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
ผ่านทาง Website ของบริ ษทั
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4. เรื่ องใดไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เนื่องจากเป็ นวาระที่เข้าข่ายเรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบ
วาระการประชุม บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบทันทีพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทาง website ของบริ ษทั
3.2 เรื่องทีจ่ ะไม่ พจิ ารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
1. เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั และข้อเสนอของผูถ้ ือหุน้ มิได้มีเหตุผลอันควรที่จะสงสัย
เกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
2. เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษทั จะดําเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
3. เป็ นเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิ บสองเดือนที่ผา่ นมา และเรื่ อง
ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละสิ บของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั เว้นแต่
ข้อเท็จจริ งในการนําเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ
จากข้อเท็จจริ งในขณะที่นาํ เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งก่อน
4. เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อหน่วยงาน
กํากับดูแลกิจการบริ ษทั
5. เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
6. เรื่ องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจําเป็ นที่จะต้องบรรจุเป็ นวาระซึ่ งคณะกรรมการต้องมี
เหตุผลที่สมควรและสามารถอธิ บายให้ผถู้ ือหุน้ เข้าใจได้
7. เรื่ องที่ผถู้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถกู ต้อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้
ข้ อ 4 การเสนอรายชื่อบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการบริษัท
4.1 คุณสมบัติผู้รับการเสนอชื่อเข้ าเป็ นกรรมการ
1. ต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด , กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. ต้องไม่เป็ นบุคคลที่คุณสมบัติตอ้ งห้ามตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. มีประสบการณ์ทาํ งานในธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ หรื อประสบการณ์ดา้ นอื่นที่เหมาะสมไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
4. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
สามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่
5. ไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริ ษทั ในกรณี ที่เป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั กําหนดว่ากรรมการที่เป็ นกรรมการบริ หาร สามารถเป็ นกรรมการบริ ษทั จด
ทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั
4.2 หลักฐานประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานการถือหุ น้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากบริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน
กรณี บุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง และทะเบียนบ้านของผูเ้ สนอและ
ผูร้ ับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
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กรณี นิติบุคคล

: สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสื อ
เดินทางของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
1. สําเนาวุฒิการศึกษาและประวัติของผูร้ ับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
2. หนังสื อยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
4.3 ขั้นตอนในการพิจารณา
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจัดทําหนังสื อเสนอชื่อบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และลงลายมือชื่อไว้
เป็ นหลักฐาน พร้อมแนบประวัติของผูร้ ับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และหนังสื อยินยอมของผูร้ ับการ
เสนอชื่อ
ทั้งนี้ผถู้ ือหุ น้ สามารถ download แบบฟอร์ ม(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั ) ได้ที่ website : http:// www.nine.co.th และสามารถนําเสนอเอกสารต้นฉบับต่อประธาน
คณะกรรมการบริ ษทั ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 ทางไปรษณี ย ์
ระบุถึง
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
2. เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมและกลัน่ กรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการโดยหากบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่บริ ษทั ระบุหรื อผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วน เลขานุการบริ ษทั จะส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
กรณี ที่เอกสารครบถ้วนตามที่บริ ษทั กําหนด เลขานุการบริ ษทั จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการ
ประชุมคณะกรรมการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
3. บุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบทันทีหลัง
การประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทาง website ของบริ ษทั http://www.nine.co.th
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