สิ่งที่ส่งมาด้ วย 12

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
สัญชาติ.
nationality

(1)

ข้ าพเจ้ า.
I/We
อยู่บ้านเลขที่.
Address

(2)

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษท
ั เนชัน่ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited

เดือน
Month

โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม__________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to
หุ้นสามัญ______________________________________หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้
เสียง

holding the total amount of
ordinary share

shares and have the right to vote equal to

preference share

shares and have the right to vote equal to

หุ้นบุริมสิทธิ____________________________________หุ้น
(3)

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

พ.ศ.
Year

votes as follows:
votes

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

votes

(ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ก็ได้ โดยมีประวัตติ ามเอกสารแนบ)
(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder. The profile of the
Independent director is attached for information)

1. ชือ่

นายสุธรี ์ จินตนานฤมิตร
อายุ 69 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
69/61
2
Name Mr. Sutee Jintananarumit , Independent Director, Age 69 years, residing at 69/612
ถนน
พญาไท
ตําบล/แขวง พญาไท
อําเภอ/เขต ราชเทวี
Road
Phaya Thai
Tambol/Khwaeng Phaya Thai Amphur/Khet Ratchathewi
จังหวัด กรุงเทพ
หรือ
Province Bangkok or

2. ชือ่

Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
Age
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, residing at
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อําเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2557 ในวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนน บางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Annual General
Meeting of Shareholders 2014 on April 2, 2014 at 14.00 hrs, at Conference Room, 7th Floor, Nation University Building
1854, K.M.4.5 Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok, Thailand or on other date, time and
place as may be postponed or changed.
(4)

ข้ าพเจ้ าได้ มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้.I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:



(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกประการตามที่เห็นสมควร หรื อ
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate
in all respects, or



(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
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วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
To Acknowledge the minutes of the Annual General Meeting of Shareholder 2013 held on April 23, 2013
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
votes

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณาอนุมัตแิ ละรั บรองผลการดําเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สําหรั บปี 2556
To consider and approve the Company’s operating results and report by the company’s Board of Directors for
the year 2013
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 เห็นด้ วย
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาและอนุมัตแิ ละรั บรองงบการเงินประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
To consider and approve the Company’s audited Balance Sheet Profit & Loss Statement for the year ended
December 31, 2013
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัตจิ ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงานประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
To approve of dividends for business operations for the year ending December 31, 2013
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
To consider the election of directors in place of those retiring by rotation

 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
Approve the election of the entire Board of Directors,

เสียง

 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการรายบุ
้
คคล ดังนี ้
Approve the election of the individual directors as follows:
5.1 ชื่อกรรมการ
: นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร
Name of Director
: Mr. Somsak Cheer Chiranakhon
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove
5.2 ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง
votes

: นายเสริ มสิน สมะลาภา
: Mr. Sermsin Samalapa
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจําปี 2557
To consider the remuneration of director for the year 2014
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
 เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2557
To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of audit fee for the
Year 2014
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove
votes
Abstain
votes

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters (if there are any)
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
 เห็นด้ วย
Approve
votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes
Abstain

เสียง
votes

42

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่า การลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not
constitute my/our voting as a shareholder.
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน
หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case there is any
amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may
deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่มผี ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any business carried on by he proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/we
specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.
ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบฉันทะ
(...................................................................)
Signed
Appointer
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................................)
Signed
Proxy
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) หรื อจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนที่ระบุไว้ ในข้ อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
Remarks:
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number
of shares to several proxies for splitting votes.
2. The shareholder may grant all of the shares specified in clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in
Clause (2) to the proxy.
3. For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.

43

