
 

วนัท่ี 30 ตลุาคม 2561 
 

เร่ือง  แจ้งมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งได้จดัให้มีขึน้เมื่อวนัที่ 30 ตลุาคม 2561 ตัง้แต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 9B  
อาคารอินเตอร์ลิงค์ (อาคารเนชั่นทาวเวอร์เดิม) ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมาหานคร โดยที่
ประชมุได้มีมติในเร่ืองส าคญั ดงันี ้

 
1. มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2561 ด้วยคะแนน

เสยีงดงันี ้
มต ิ จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     120,898,208 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง   0 0.00 
บตัรเสยี   - - 
รวม                          120,898,208 100.00 

หมายเหต ุ
มติในวาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

2. มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
มต ิ จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     120,898,208 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง   0 0.00 
บตัรเสยี   - - 
รวม                          120,898,208 100.00 

หมายเหต ุ
(1) มติในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 



 

(2) ผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่ นางเตือนใจ ปริุนทราภิบาล ซึง่ถือ
หุ้ น จ านวน 23,800 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และนายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล ซึ่งถือหุ้ น จ านวน 
38,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 

 
3. มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
มต ิ จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     120,898,208 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง   0 0.00 
บตัรเสยี   - - 
รวม                          120,898,208 100.00 

หมายเหต ุ
(1) มติในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(2) ผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ

เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่ นางเตือนใจ ปริุนทราภิบาล ซึง่ถือ
หุ้ น จ านวน 23,800 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และนายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล ซึ่งถือหุ้ น จ านวน 
38,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 

 
4. มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 10 เร่ืองการออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เร่ืองการประชมุ

คณะกรรมการ และข้อ 36 เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
มต ิ จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     120,898,208 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง   0 0.00 
บตัรเสยี   - - 
รวม                          120,898,208 100.00 

หมายเหต ุ
มติในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 



 

5. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จ านวน 
220,500,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ จ านวน 220,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
มต ิ จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     120,898,208 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง   0 0.00 
บตัรเสยี   - - 
รวม                          120,898,208 100.00 

หมายเหต ุ
(1) มติในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(2) ผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ

เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่ นางเตือนใจ ปริุนทราภิบาล ซึง่ถือ
หุ้ น จ านวน 23,800 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และนายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล ซึ่งถือหุ้ น จ านวน 
38,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 

 
6. มีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน

ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
มต ิ จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     120,898,208 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง   0 0.00 
บตัรเสยี   - - 
รวม                          120,898,208 100.00 

หมายเหต ุ
(1) มติในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(2) ผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ

เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่ นางเตือนใจ ปริุนทราภิบาล ซึง่ถือ
หุ้ น จ านวน 23,800 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และนายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล ซึ่งถือหุ้ น จ านวน 
38,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 

 



 

7. มีมติอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
มต ิ จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     120,898,208 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง   0 0.00 
บตัรเสยี   - - 
รวม                          120,898,208 100.00 

หมายเหต ุ
(1) มติในวาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(2) ผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ

เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) ได้แก่ นางเตือนใจ ปริุนทราภิบาล ซึง่ถือ
หุ้ น จ านวน 23,800 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และนายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล ซึ่งถือหุ้ น จ านวน 
38,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 

 
8. มีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนักรณีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road 

Limited และนายวิโรจน์ ตัง้เจตนาพร ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
มต ิ จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     120,898,208 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง   0 0.00 
บตัรเสยี   - - 
รวม                          120,898,208 100.00 

หมายเหต ุ
มติในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 
 

9. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. 
(วตัถปุระสงค์) ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
มต ิ จ านวน (เสยีง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย     120,898,208 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง   0 0.00 



 

บตัรเสยี   - - 
รวม                          120,898,208 100.00 

หมายเหต ุ
มติในวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

นายพนา จนัทรวิโรจน์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


