15 มีนาคคม 2561
เรื่ อง

แทนกรรมการทีที่ลาออก
กําหนดวันประะชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 25561, งดจ่ายเงินปั
น นผล และแตต่งตังกรรมการ
้

เรี ยน

กรรมการและผูผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์
พ แห่งประเทศไทย

ร ่อและขอบบเขตการดําเนินนงานของคณะะกรรมการตรวจจสอบ
สิง่ ที่สง่ มาาด้ วย แบบแจ้ งรายชื
บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนนล เอ็ดดูเทนเมมนท์ จํากัด (มหหาชน) ขอแจ้ งมติการประชุม คณะกรรมการรบริ ษัทฯ ครัง้
ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. โดยมีมติที่สําคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1. อนุมตั ิแต่งตังนายสมชาย
้
า
ารง
มีเสน เป็ นกรรมมการ แทนนางงสาวณัฐวรา แสงวาริ นทร์ ที่ลลาออก โดยมีวาระการดํ
ตําแหน่งกกรรมการบริ ษัทเท่
ท ากับวาระทีเหลื
่เ ออยูข่ องกรรมการ ทังนี
้ ้มีผลตั
ผ งแต่
้ วนั ที่ 15 มีนาคม 256 1เป็ นต้ นไป
2. อนุมตั ิแต่งตังนายบั
้
ณฑิต จิรานภาพันธุ์ เป็ป็ นกรรมการอิสระและประธา
ส
นกรรมการตรววจสอบ แทนนาางสาวเขมกร
วชิรวรากาาร ที่ลาออก โดดยมีวาระการดํารงตําแหน่งกรรรมการบริ ษัทเท่
เ ากับวาระที่เหลื
ห ออยู่ของกรรรมการ ทังนี
้ ้มีผลตั
ผ งแต่
้ วนั ที่
15 มีนาคม 2561เป็ นต้ นไป
น
3. เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มอํีอาํ นาจลงลายมืมือชื่อผูกพันบริษัษท ดังนี ้
ษิ
นายยวรพจน์ จรรย์โโกมล กรรมการ 2 ใน 3 ลง
จากเดิม : นาายพนา จันทรวิวิโรจน์ นางสาววเนตรนภา ภูษตตานนท์
ลายมือชื่ออร่วมกันพร้ อมปประทับตราสําคัคญบริ ษัท
เปลี่ยนแปลงงเป็ น : นายพนนา จันทรวิโรจจน์ นายสมชาย มีเสน นายววรพจน์ จรรย์โโกมล กรรมการ 2 ใน 3 ลง
ลายมือชื่ออร่วมกันพร้ อมปประทับตราสําคัคญบริ ษัท
4. ที่ประชุมมีมติ
ม เห็นสมควรนนําเสนอที่ประชชุมสามัญผู้ถือหุห้ นประจําปี 25561 เพื่อพิจารณ
ณางดอนุมตั ิจายเงิ
่า นปั นผล
สําหรับผลลการดําเนินงานนประจําปี 2560 เนื่องจากบริษษัทมีผลขาดทุนสุ
น ทธิจากการดํดําเนินงาน
ม เห็นสมควรนํนําเสนอที่ประชุมมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ
น าปี 25661 เพื่อพิจารณาาเลือกตังกรรม
้ มการซึง่ ต้ อง
5. ที่ประชุมมีมติ
ออกจากตํตําแหน่งกรรมกการตามวาระกลลับเข้ าดํารงตําแแหน่งอีกวาระหหนึง่ ดังนี ้
1) นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ตําแหหน่ง กรรมการร
ตําแหหน่ง กรรมการรอิสระและกรรมมการตรวจสอบบ
2) นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง
3) นายสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิมิแลรี่
ตําแหหน่ง กรรมการรอิสระและกรรมมการตรวจสอบบ
ทังนี
้ ้ นางสาวเเนตรนภา ภูษิตตานนท์
ต
ตําแห น่ง กรรมการ ได้
ไ แจ้ งความปรระสงค์ที่จะไม่ตต่อวาระการกลับั เข้ ามาเป็ น
กรรมการบบริ ษัท ดังนันค
้ ณะกรรมการบบริิษัท พิจารณาาเสนอแต่งตัง้ Mr.
M Ka Ming Jacky Lam เข้ าดํารงตําแหหน่งกรรมการ
แทน นางสสาวเนตรนภา ภูภษิตตานนท์
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คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เพื่ อ
พิจารณาแต่งตัง้ นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง และนายสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี ้
เสนอให้ พิจารณาแต่งตัง้ Mr. Ka Ming Jacky Lam เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนนางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ที่ครบ
วาระ
6. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ เสนอค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทฯ ประจําปี 2561 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
้ ษัท เคพีเอ็มจี
7. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบริ
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และเสนอพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2561
8. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ กําหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 และวันกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้ า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
8.1 กําหนดวันและสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อง
ประชุม ชัน้ 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
10260
8.2 กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันที่ 30
มีนาคม 2561 (Record Date)
9. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ กําหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ดังนี ้
1) รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สําหรับปี 2560
2) พิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3) พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
5) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจําปี 2561
6) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2561
7) พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
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แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2561 /ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(มหาชน) เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
แต่งตัง้ /ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) ....นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ.์ .........................................................
(2) ................................... ...............................................................
โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที่ …15 มีนาคม 2561…..…
กําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
................-.............………………...........................………………………………………...............................……………………
โดยการกําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่ ………………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. กรรมการตรวจสอบ

…นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ…์ ……

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ …2…ปี ...1...เดือน

2. กรรมการตรวจสอบ

…นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง…………… วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ …..…ปี ...1...เดือน

3. กรรมการตรวจสอบ

… Mr.Stephen Joseph Camilleri…… วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ …..…ปี ...1...เดือน

4. กรรมการตรวจสอบ

…………………………………………………… วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ ………ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ …นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ………
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบจํานวน …1… ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลําดับที่ …1..
มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําปี ) ทีถ่ กู ต้องและเปิ ดเผยข ้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องของบริษทั อย่างเพียงพอ
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2. สอบทานให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั มีระบบการประเมินความเสีย่ ง การบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
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5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่ งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระและกําหนดค่ าตอบแทนผู ส้ อบบัญชีของบริษทั ประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ
และประเด็นทีผ่ ูส้ อบบัญชีเห็นว่าเป็ นสาระสําคัญ รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
6. พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือ รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ เปิ ดเผยข ้อมูลในการเข ้าทํารายงานดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นี้
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
7. จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว ้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข ้องกับธุรกิจของบริษทั
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายงานทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นชอบหรือข ้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
 รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผู ้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
8. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
( นายพนา จันทรวิโรจน์)
(ตราประทับ)
ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(นายวรพจน์ จรรย์โกมล)

