22 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่ อง

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 และงดจ่ายเงินปั นผล

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ขอแจ้ งมติการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้
ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. โดยมีมติที่สาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณางดอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 เนื่องจากบริ ษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ จากการดาเนินงาน จึงไม่สามารถจ่ายปั นผล
ประจาปี 2563 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
2. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการซึ
้
ง่ ต้ อง
ออกจากตาแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1) นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง
ตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2) นายราเชน ลีรพันธุ์
ตาแหน่ง กรรมการ
3. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ เสนอค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทฯ ประจาปี 2564 เป็ นแบบรายไตรมาส โดยไม่มี
ค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่น ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ต่อไป โดยมีอตั ราค่าตอบแทน
เป็ นไปตามรายละเอียดที่ปรากฎดังนี ้
ตำแหน่ ง
อัตรำค่ ำตอบแทนต่ อท่ ำน
ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
ประธานกรรมการ
400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
400,000
กรรมการตรวจสอบ
300,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร
200,000
กรรมการบริ หาร

200,000

4. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ นายพรอนันต์
กิจนะวันชัย เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 7792 หรื อ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3930 หรื อนายณัฐวุฒิ
สันติเพ็ชร เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5730 แห่งบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย
และเสนอพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นจานวน 1.43 ล้ านบาท
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5. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ
ดังนี ้
ข้ อบังคับปั จจุบนั
ข้ อ 27. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการให้ ประธานกรรมการ หรื อ
ผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วน เพื่อ
รักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกาหนดวันนัดประชุมเร็ วกว่านันก็
้ ได้
ในกรณีที่กรรมการตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปร้ องขอให้ มีการเรี ยกประชุม
คณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการกาหนดวันนัดประชุมภายในสิบ
สี่ (14) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเช่นว่านัน้
ในกรณี เ ป็ นการประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมทังหมดจะต้
้
องอยู่ในราชอาณาจักร โดย
กรรมการที่เข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้ องอยู่
ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทัง้ นี ้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้ องกระทาผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มี
กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศโดยให้ มี
การบันทึกเสียงหรื อทังเสี
้ ยงและภาพ (แล้ วแต่กรณี) ของกรรมการที่
เข้ าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทังข้
้ อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิ ดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบ
ควบคุมการประชุมต้ องมีองค์ประกอบพื ้นฐานเป็ นไปตามประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่ อง มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2557 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)"
กรณีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อ
จัดให้ มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาเนินการตาม
วิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับเกี่ยวกับการประชุม
นันได้
้ กาหนดไว้ หรื อจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25)
คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมี
หุ้น นับ รวมกัน ได้ ไม่น้ อ ยกว่าหนึ่ง ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไป
แล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้
เรี ยกนัด เพราะผู้ถื อหุ้นร้ องขอการประชุมเป็ นอันระงับไปถ้ าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้
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ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข
ข้ อ 27. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการให้ ประธาน
กรรมการ หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิทธิ
หรื อประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธี
อื่น และกาหนดวันนัดประชุมเร็ วกว่านันก็
้ ได้
ในกรณีที่กรรมการตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปร้ องขอให้ มีการ
เรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ป ระธานกรรมการ
กาหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่
ได้ รับการร้ องขอเช่นว่านัน้
ในกรณี ที่ มี ก ารประชุ ม ผ่ า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ การ
ดาเนินการจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตามที่กฎหมายกาหนด

ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่วา่ จะเป็ นการประชุม
ด้ วยตนเองหรื อเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ถ้ ามี) เข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน
หรื อ ไม่น้ อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจานวนผู้ถือ หุ้นทัง้ หมด
และต้ อ งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อ ยกว่า หนึ่ง ในสาม
(1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบ
เป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ มี ก ารประชุ ม ผ่ า นสื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ การ
ดาเนินการจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ข้ อบังคับปั จจุบนั
ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข
นัดประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถื อหุ้นไม่น้อย ตามที่กฎหมายกาหนด
กว่ า เจ็ ด (7) วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม ในการประชุ ม ครั ง้ หลัง นี ไ้ ม่ ในกรณี ที่ ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ใด เมื่ อ
จาเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
ล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่ง มาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ ป ระชุม ตามที่
กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ได้ เรี ยกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการประชุมเป็ นอันระงับไปถ้ า
การประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะ
ผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวั น
ประชุม ในการประชุมครั ง้ หลัง นี ไ้ ม่จ าเป็ นต้ อ งครบ
องค์ประชุม
6. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุมชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ ส บี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม. 10900 และมอบหมายให้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท ฯมีอานาจในการพิจารณาแก้ ไข วาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่สาหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
2) รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2563
3) พิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4) พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
5) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
6) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ประจาปี 2564
7) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
8) พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
9) พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
7. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
(Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ

นายวรพจน์ จรรย์โกมล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร(รักษาการ)
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