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22 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

เร่ือง ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 และงดจา่ยเงินปันผล 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  ขอแจ้งมติการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้

ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 11.00 น. โดยมีมติที่ส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 

1. ที่ประชมุมีมติเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณางดอนมุตัิจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนสทุธิจากการด าเนินงาน จึงไม่สามารถจ่ายปันผล
ประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้  

 
2. ที่ประชมุมีมติเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการซึง่ต้อง 

ออกจากต าแหนง่กรรมการตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ดงันี ้
1) นายพนัธ์วริศ มาตย์เมือง   ต าแหนง่ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2) นายราเชน ลรีพนัธุ์   ต าแหนง่ กรรมการ 

 
 3.  ที่ประชมุมีมติเห็นชอบให้เสนอคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มี
ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไป โดยมีอตัราค่าตอบแทน
เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฎดงันี ้

  ต ำแหน่ง อัตรำค่ำตอบแทนต่อท่ำน 

 
ปี 2564 (ปีที่เสนอ) 

ประธานกรรมการ 400,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 
กรรมการตรวจสอบ 300,000 
กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 200,000 

กรรมการบริหาร 200,000 

 
 4. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ นายพรอนนัต์ 
กิจนะวนัชยั เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี 7792 หรือ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี 3930 หรือนายณฐัวฒุิ 
สนัติเพ็ชร เลขทะเบียนผู้สอบบญัชี 5730 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
และเสนอพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวน 1.43 ล้านบาท 
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 5. ที่ประชมุมีมติอนมุตัใิห้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ดงันี ้

ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
ข้อ 27. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือ
ผู้ซึง่ได้รับมอบหมาย จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อ
รักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื่น 
และก าหนดวนันดัประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
ในกรณีที่กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปร้องขอให้มีการเรียกประชุม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการก าหนดวนันดัประชมุภายในสบิ
สี ่(14) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอเช่นวา่นัน้ 
ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทัง้หมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดย
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชมุต้องอยู่
ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทัง้นี ้การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระท าผ่านระบบการควบคมุการประชุมที่มี
กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มี
การบนัทกึเสยีงหรือทัง้เสยีงและภาพ (แล้วแตก่รณี) ของกรรมการที่
เข้าร่วมประชุมทกุคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทัง้ข้อมลู
จราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบ
ควบคมุการประชุมต้องมีองค์ประกอบพืน้ฐานเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเร่ือง มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2557 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)" 
กรณีการสง่หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อ
จดัให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถด าเนินการตาม
วิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประชุม
นัน้ได้ก าหนดไว้  หรือจะสง่โดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แทนก็ได้ 

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน
กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จดัสง่หนงัสือนดั
ประชมุไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธี
อื่น และก าหนดวนันดัประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
ในกรณีที่กรรมการตัง้แตส่องคนขึน้ไปร้องขอให้มีการ
เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวนันดัประชมุภายในสิบสี่ (14) วนันบัแต่วนัที่
ได้รับการร้องขอเช่นวา่นัน้ 
ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
ด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ตามที่กฎหมายก าหนด 
 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น  ต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น  (ถ้ามี)  เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 
คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  และต้องมี
หุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้ นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไป
แล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้
เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไปถ้าการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นไมว่า่จะเป็นการประชุม
ด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
(ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  
และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะครบ
เป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
ด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
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ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า  เ จ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครัง้หลังนี ไ้ม่
จ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ตามที่กฎหมายก าหนด 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อ
ลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนัด
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไปถ้า
การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะ
ผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสือนดั
ประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อนวัน
ประชุมในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นต้องครบ
องค์ประชมุ 

 
 6. ที่ประชมุมีมติอนมุตัิก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กทม. 10900 และมอบหมายให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯมีอ านาจในการพิจารณาแก้ไข วาระการประชุม วนั เวลา และสถานที่ส าหรับการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นส าคญั 
โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
2) รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2563 
3) พิจารณาอนมุตัิและรับรองงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
4) พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
5) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
6) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
7) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 
8) พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
9) พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  
 7. ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
(Record Date) ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 

 
 

        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

นายวรพจน์ จรรย์โกมล 
              ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(รักษาการ) 

 


