10 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่ อง

การจ่ายเงินปั นผล และกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้ งมติการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้
ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 น. โดยมีมติที่สําคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงิน
ปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท จากทุนชําระ
แล้ ว 170,048,386 บาท รวมเป็ นเงิน 3.74 ล้ านบาท โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม
2559 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไข) (“พรบ. หลักทรั พย์ ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ทังนี
้ ้ สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ทังนี
้ ้บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิของแต่ละบริษัทฯ (ตาม
งบการเงินเฉพาะบริ ษัทฯ) หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ ที่จําเป็ นและเหมาะสม
อย่างไรก็ตามถึงแม้ วา่ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2558 ปรากฎผลขาดทุนสุทธิ แต่บริ ษัทฯ
มีเงินทุนเพียงพอสําหรับการจ่ายเงินปั นผลและการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย จึงไม่มีผลกระทบกับภาพรวมของ
กลุม่ บริษัท แต่อย่างใด
2. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการซึ
้
ง่ ต้ อง
ออกจากตําแหน่งกรรมการตามวาระ และเสนอกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1) นางสาวดวงกมล โชตะนา
ตําแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการ
2) นายพนา จันทรวิโรจน์
ตําแหน่ง กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
3. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทฯ ประจําปี 2559 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
4. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาว
ปั ทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 หรื อ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรื อ
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรื อนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4098 แห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม และ
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2559
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5. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ กําหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 และวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อกําหนดสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
5.1 กําหนดวันและสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง
ประชุม เอ ชัน้ 27 อาคารอิ น เตอร์ ลิ ง ค์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
5.2 กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2559
6. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ กําหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ดังนี ้
1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
2) พิจารณาอนุมัติและรั บรองรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
สําหรับปี 2558
3) พิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
4) พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
5) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
6) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจําปี 2559
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2559
7) พิจารณาแต่งตังผู
8) พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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