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22 เมษายน 2562 

เรือ่ง   แจง้มตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

เรยีน   กรรมการและผูจ้ัดการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บริษัท เนชั่น อนิเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท ์(มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้มตทิีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุน้
ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 
 

1. มมีตรัิบรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่30 ตลุาคม 2561 โดยทีป่ระชมุ
ไดม้มีตรัิบรองดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มต ิ จ านวน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 316,358,602 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี - - 

 
2. รายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ และรายงานคณะกรรมการของบรษัิทฯ ส าหรับปี 2561  

เนือ่งจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพือ่ทราบจงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
 

3. มีมตอินุมัตแิละรับรองงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 โดยทีป่ระชุมไดม้ีมตอินุมัตแิละ

รับรองดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มต ิ จ านวน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 316,392,702 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี - - 

 

 
4. มีมตอินุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 โดยที่

ประชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มต ิ จ านวน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 316,392,702 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี - - 
 

5. มมีตอินุมัตแิตง่ตัง้นายพนา จันทรวโิรจน์ นายสมชาย มเีสน และนายวรพจน์ จรรยโ์กมล กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษัิทฯ ตอ่อกีวาระหนึง่ โดยทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

นายพนา จนัทรวโิรจน ์ด ารงต าแหนง่ กรรมการและประธานกรรมการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มต ิ จ านวน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 316,387,439 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 5,263 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี - - 
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นายสมชาย มเีสน ด ารงต าแหน่ง กรรมการ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มต ิ จ านวน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 316,392,702 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี - - 

  
นายวรพจน ์จรรยโ์กมล ด ารงต าแหนง่ กรรมการ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มต ิ จ านวน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 316,392,702 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี - - 
 

 

6. มมีตอินุมัตกิ าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบรษัิทฯ ประจ าปี 2562 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มคีา่ตอบแทน
ในรูปแบบอืน่ ดงันี ้

 

 

โดยทีป่ระชุมไดม้ีมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน ดงันี ้

มต ิ จ านวน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 316,392,702 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี - - 
 

7. มมีตอินุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทประจ าปี 
2562 ดงันี ้

1) นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่ 5752 เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของ

บรษัิทฯ ในปี 2561 เป็นปีที ่2 หรอื 
2) นางสาวศศธิร พงศอ์ดศิกัดิ ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่8802 หรอื 

3) นายธนติ โอสถาเลศิ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5155   
และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2562 ของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย และบรษัิทร่วม รวม 4 บรษัิท

เป็นจ านวนเงนิ 2,000,000 บาท   
 

 

 
 

 
 

 

 

 

ต าแหนง่ 
 

 

คา่ตอบแทน 

ประธานกรรมการ 400,000 บาท/คน/ปี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 บาท/คน/ปี 

กรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท/คน/ปี 

กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 200,000 บาท/คน/ปี 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 200,000 บาท/คน/ปี 
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โดยทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ดงันี ้

มต ิ จ านวน (เสยีง) คดิเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 316,392,702 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี - - 

 

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 

        ขอแสดงความนับถอื 

 
 

 

 
                            นายพนา จันทรวโิรจน ์

                 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร                  


