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วนัที ่25 เมษายน 2560 

เรือ่ง   แจง้มตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 

เรยีน   กรรมการและผูจั้ดการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษัิท เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท ์(มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้มตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2560 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
 

1. มมีตรัิบรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่25 เมษายน 2559 และมี
มตรัิบรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่23 ธันวาคม 2559  โดยที่
ประชมุไดม้มีตรัิบรองดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี ้

เห็นดว้ย 122,230,591 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 

2. มมีตอินุมัตแิละรับรองรายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ และรายงานคณะกรรมการของบรษัิทฯ สําหรับ
ปี 2559 โดยทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมัตแิละรับรองดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 122,230,591 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 

3. มมีตอินุมัตแิละรับรองงบการเงนิประจําปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 โดยทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมัตแิละ
รับรองดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 122,230,591 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00

ไมเ่ห็นดว้ย                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00

งดออกเสยีง                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00
 

4. มมีตอินุมัตงิดการจา่ยเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนนิงานประจําปีสิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 โดยที่
ประชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี ้
 

เห็นดว้ย 122,230,591 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 
 

5. มมีตอินุมัตแิตง่ตัง้นายสพุจน ์เพยีรศริ ิกลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทตอ่อกีวาระหนึง่ โดยทีป่ระชมุ
ไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 นายสพุจน ์เพยีรศริ ิ
เห็นดว้ย 122,225,328 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.996 

ไมเ่ห็นดว้ย           5,263 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.004 

งดออกเสยีง                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
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และอนุมัตแิตง่ตัง้นางสาวเขมกร วชริวราการ เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ แทน
นายสมศกัดิ ์เชยีร ์จริะนคร ซึง่ไมป่ระสงคจ์ะเขา้รับการเสนอชือ่เพือ่กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ 
อกีวาระหนึง่ โดยทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 นางสาวเขมกร วชริวราการ 
เห็นดว้ย 122,230,591 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 

6. มีมตอินุมัตกํิาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิทฯ ประจําปี 2560 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มี
คา่ตอบแทนในรปูแบบอืน่ ดงันี ้

 

หมายเหต:ุ  *ยกเวน้กรรมการทีเ่ป็นพนักงานของกลุม่บรษัิทฯ ซึง่ดํารงตําแหน่งขา้งตน้จะไมไ่ด ้
รับคา่ตอบแทนกรรมการตามทีร่ะบไุว ้

 
โดยทีป่ระชมุไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มา

ประชมุ ดงันี ้
เห็นดว้ย 122,230,591 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 

7. มมีตอินุมัตแิต่งตัง้นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่9832 และ/หรอื นายวรีะชัย 
รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่4323 และ/หรอื นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท ์ผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่  4098 แห่งบรษัิท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ 
ประจําปี 2560 โดยกําหนดคา่สอบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย  รวม 2 บรษัิท เป็นเงนิ 1,410,000.- 
บาท โดยทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 122,230,591 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสยีง                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
 
 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 
        ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
 
 
                    นางสาวเนตรนภา ภษิูตตานนท ์
                  กรรมการผูจั้ดการ                  

 
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 ไมรั่บคา่ตอบแทนกรรมการ* 


