บริษทั เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัท
ข้อ 1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่ำ จะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) จึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถ
เสนอระเบี ยบวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ ถือ หุ้นประจำปี รวมทั้ งเสนอชื่อ ผู้ มีคุ ณสมบัติ เหมำะสมเข้ำเป็ น
กรรมกำรบริษัท โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส
ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และ /หรือเสนอชื่อกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั สัดส่วนขั้นต่ำ 1 หุ้นขึ้นไป
2. ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องนับจำกวันที่ถือหุน้ จนถึงวันทีเ่ สนอเรื่องเพือ่ กำรพิจำรณำ พร้อมทั้งแสดงหลักฐำนกำรถือหุ้น
เช่น เอกสำรกำรถือครองหลักทรัพย์
ข้อ 3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.1 . ขั้นตอนในการพิจารณา
1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน กรอกแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่ง
สำมำรถ download และเสนอระเบียบวำระกำรประชุมได้ทำง email address : investor@nine.co.th โทรศัพท์ 02-0915911 หรือทำงโทรสำร 02-091-5928 ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2565 ต่อคณะกรรมกำรบริษัทภำยหลังได้ โดยแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวำระพร้อม
ลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนให้ครบถ้วน
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมลงชือ่ ไว้เป็น
หลักฐำน ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษทั กำหนด ให้ถึงบริษทั ภำยในวันที่ 25 มกรำคม 2565 ตำมที่อยู่ดังนี้
สำนักเลขำนุกำรบริษทั
บริษทั เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ชัน้ 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2. เลขำนุกำรบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นทีเ่ สนอมำ เรียนคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก่อนนำเข้ำทีป่ ระชุมผู้ถือหุน้ ประจำปี 2565 โดยคณะกรรมกำร
จะพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระกำรประชุมเฉพำะเรือ่ งที่มผี ลกระทบต่อบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทเท่ำนัน้
3. เรื่องทีผ่ ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั จะบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ถือหุน้ ทรำบ
ผ่ำนทำง Website ของบริษทั
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4. เรื่องใดไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร เนื่องจำกเป็นวำระที่เข้ำข่ำยเรื่องทีจ่ ะไม่บรรจุเป็นระเบียบ
วำระกำรประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบทันทีพร้อมทั้งชีแ้ จงเหตุผลผ่ำนทำง website ของบริษทั
3.2 เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
1. เรื่องทีเ่ กี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษทั และข้อเสนอของผู้ถือหุ้น มิได้มีเหตุผลอันควรทีจ่ ะสงสัย
เกี่ยวกับควำมไม่ปกติของเรื่องดังกล่ำว
2. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนำจทีบ่ ริษทั จะดำเนินกำรให้เกิดผลตำมที่ประสงค์
3. เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่ำนมำ และเรื่อง
ดังกล่ำวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั เว้นแต่
ข้อเท็จจริงในกำรนำเสนอครัง้ ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยสำคัญ
จำกข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุน้ ในครั้งก่อน
4. เรื่องทีข่ ัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำง ๆ ของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงำน
กำกับดูแลกิจกำรบริษทั
5. เรื่องทีเ่ ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
6. เรื่องทีค่ ณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่มีควำมจำเป็นทีจ่ ะต้องบรรจุเป็นวำระซึ่งคณะกรรมกำรต้องมี
เหตุผลที่สมควรและสำมำรถอธิบำยให้ผู้ถือหุน้ เข้ำใจได้
7. เรื่องทีผ่ ู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้
ข้อ 4 การเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท
4.1 คุณลักษณะ/คุณสมบัติของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชือ่ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4.1.1 กรรมการ
(1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และ
หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
(2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรด้วยควำม
ระมัดระวังด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และสำมำรถทุ่มเทเวลำได้อย่ำงเต็มที่
บริษทั ฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่ำ บริษทั ฯ ในฐำนะบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ จะต้องจัดให้มรี ะบบกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมแนวทำงที่ถูกต้อง ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะต้องมีกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบที่มีองค์ประกอบ และมีคุณสมบัติตำมที่
กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน กล่ำวคือ คณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด (แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน) และมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
น้อย 3 คน ในกำรนี้ บริษัทฯ จึงเรียนมำเพื่อทรำบ และเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติทจี่ ะ
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำเลือกตั้งด้วย โดยคุณสมบัตขิ อง
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ มีดังนี้
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4.1.2 กรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนดและเป็นไปตำม
นโยบำยของบริษัทฯ ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ทเี่ กี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำย
นั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มสี ่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ
หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ของผู้มีอำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รบั
กำรแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วน
รำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ รำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รบั กำรแต่งตั้ง
(4) ไม่เป็นบุคคลที่มคี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฏหมำยในลักษณะทีเ่ ป็นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษทั ย่อย
(5) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุน้ รำยใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผูเ้ กี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตัง้
(7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นทีป่ รึกษำกฎหมำย หรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รบั กำร
แต่งตั้ง
(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบั
เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอืน่ ซึ่งประกอบกิจกำรที่
มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มนี ัยกับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
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4.1.3 กรรมการตรวจสอบ
(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและมีกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงินหรือตรวจสอบ
อย่ำงเพียงพอที่จะทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
4.2 หลักฐานประกอบการพิจารณา
1. หลักฐำนกำรถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกบริษัทศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐำนกำรแสดงตน
กรณีบุคคลธรรมดำ : สำเนำบัตรประชำชนหรือหนังสือเดินทำง และทะเบียนบ้ำนของผู้เสนอและ
ผู้รับกำรเสนอชื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล

: สำเนำหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล และสำเนำบัตรประชำชนหรือหนังสือ
เดินทำงของกรรมกำรผู้มีอำนำจ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
3. สำเนำวุฒิกำรศึกษำและประวัตขิ องผู้รับกำรเสนอชื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
4. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
4.3 ขั้นตอนในการพิจารณา
1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร และลงลำยมือชื่อไว้
เป็นหลักฐำน พร้อมแนบประวัติของผูร้ ับกำรเสนอชื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร และหนังสือยินยอมของผู้รับกำร
เสนอชื่อ
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ download แบบฟอร์ม(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรบริษัท) ได้ที่ website : http:// www.nine.co.th และสำมำรถนำเสนอเอกสำรต้นฉบับต่อประธำน
คณะกรรมกำรบริษทั ภำยในวันที่ 25 มกรำคม 2565 ทำงไปรษณีย์
ระบุถึง
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท
บริษทั เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ชัน้ 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2. เลขำนุกำรบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมกำรโดยหำกบุคคลที่ได้รับกำร
เสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมทีบ่ ริษัทระบุหรือผู้ถือหุน้ ทีเ่ สนอชื่อกรรมกำรมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วน เลขำนุกำรบริษทั จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุน้ เพื่อทรำบกำรปิดเรื่องภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2565
กรณีที่เอกสำรครบถ้วนตำมทีบ่ ริษัทกำหนด เลขำนุกำรบริษทั จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2565
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3. บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร จะบรรจุรำยชื่อในวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมกำร และบุคคลทีไ่ ม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร บริษทั จะแจ้งให้ผู้ถือหุน้ ทรำบทันทีหลัง
กำรประชุมคณะกรรมกำร พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่ำนช่องทำง website ของบริษัท http://www.nine.co.th
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