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วนัที ่25 เมษายน 2559 

เรือ่ง   แจง้มตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 

เรยีน   กรรมการและผูจั้ดการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษัิท เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท ์(มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้มตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2559 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
 

1. มมีตรัิบรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่28 เมษายน 2558 โดยที่
ประชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 130,703,808 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 

2. มมีตอินุมัตแิละรับรองรายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ และรายงานคณะกรรมการของบรษัิทฯ สําหรับ
ปี 2558 โดยทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 130,704,508 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 

3. มมีตอินุมัตแิละรับรองงบการเงนิประจําปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 โดยทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 130,704,108 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9997

ไมเ่ห็นดว้ย                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง             400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 
 

4. มมีตอินุมัตจิ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนนิงานประจําปี 2558 สิน้สดุ ณ  วันที ่31 ธันวาคม 2558 ใน
อัตราหุน้ละ 0.022 บาท เป็นเงนิทัง้ส ิน้ 3.74 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 86.18 ของกําไรสทุธ ิโดยบรษัิทฯ 
ไดกํ้าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล ในวันที ่10 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให ้
รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ด ้
มกีารแกไ้ข) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่11 พฤษภาคม 2559 และกําหนดวันจ่ายเงนิปันผลในวันที ่24 
พฤษภาคม 2559 โดยทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 130,704,508 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 

5. มมีตอินุมัตแิตง่ตัง้นางสาวดวงกมล โชตะนา และนายพนา จันทรวโิรจน์ กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
บรษัิทฯ ตอ่อกีวาระหนึง่ โดยทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 นางสาวดวงกมล โชตะนา 
เห็นดว้ย 130,704,508 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
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 นายพนา จนัทรวโิรจน ์

เห็นดว้ย 130,704,508 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 

6. มีมตอินุมัตกํิาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิทฯ ประจําปี 2559 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มี
คา่ตอบแทนในรปูแบบอืน่ ดงันี ้

 
ตาํแหนง่ 

 

 
คา่ตอบแทน 

ประธานกรรมการ 400,000 บาท/คน/ปี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 บาท/คน/ปี 
กรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท/คน/ปี 
กรรมการอสิระ 200,000 บาท/คน/ปี 
กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 200,000 บาท/คน/ปี 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 200,000 บาท/คน/ปี 

 
โดยทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทไ์มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ ดงันี ้
เห็นดว้ย 130,704,508 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 

7. มมีตอินุมัตแิต่งตัง้นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 9832 และ/หรือ นายวนิิจ   
ศลิามงคล  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่ 3378 และ/หรอื นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต
เลขที ่4323 และ/หรอื นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่ 4098 แหง่บรษัิท 
เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2559 โดยกําหนดคา่สอบบัญชี
ของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย  รวม 3 บรษัิท เป็นเงนิ 1,590,000.- บาท โดยทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ย
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 130,708,508 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 
 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 
        ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
 
 
                  นายพนา จันทรวโิรจน ์
                  ประธานเจา้หนา้บรหิาร                  


