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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11 / Attached Document No.11 
 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  / affix duty stamp 20 baht) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
Proxy Form A 

       เขยีนที ่................................................... 

       Written at 

วนัที ่............. เดอืน ................... พ.ศ. ........ 

       Date             Month               Year 
 

 (1) ขา้พเจา้ .............................................................................................. สญัชาต.ิ.............................  
                 I / We                                                                                Nationality 
อยูบ่า้นเลขที ่..................................... ถนน .................................................ตําบล / แขวง....................................... 
Residing at                                  Road                                        Tambol / Khwaeng 
อาํเภอ / เขต ..................................... จงัหวดั ............................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
Amphur / Khet                             Province                                  Postal Code    

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)         
                Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม ................................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...........................เสยีง ดงัน้ี  
Holding the total amount of                           shares and having the right to vote equal to votes as follows: 
หุน้สามญั ....................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...................................  เสยีง 
Ordinary share                          shares   and having the right to vote equal to                      votes 
หุน้บุรมิสทิธ ิ.................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...................................  เสยีง 
Preferred share                        shares  and having the right to vote equal to                      votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้   
      Hereby appoint                                                                                                           
 (1) ...................................................................................................... อาย ุ...................... ปี 
                               age                   years 
อยูบ่า้นเลขที ่................ ถนน ........................... ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                             
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย ์........................ หรอื 
Province                               Postal Code                      or   
 (2) ...................................................................................................... อาย ุ...................... ปี 
                               age                    years 
อยูบ่า้นเลขที ่................ ถนน ........................... ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ........................ 
Residing at                 Road                     Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet                                             
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์.........................  หรอื 
Province                              Postal Code                         or  
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คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู้
ถอืหุ้นประจําปี 2560 ของบรษิทั เนชัน่ อนิเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) ในวนัที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 7 อาคารมหาวทิยาลยัเนชัน่ เลขที่ 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรงุเทพมหานคร 10260 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders 2017 of Nation International Edutainment Public Company Limited on April 25, 2017 at 14.00 hrs, at the 
Conference Room, 7th Floor, Nation University Tower, No. 1854, Bangna-Trad Road K.M.4.5, Bangna Subdistrict, 
Bangna District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
 
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by 
myself/ourselves. 

     
    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
             (......................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
            (........................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
    ลงชื่อ / Signed ......................................................  ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy  
             (…...................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks   
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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 many proxies for splitting votes. 
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สิ่งท่ีสง่มาด้วย 11 (Attached Document No. 11) 
 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท (Affix duty stamp 20 baht)                   

  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

 เขียนท่ี     
 Written at 
 

                                วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 

(1)   ข้าพเจ้า.        สญัชาติ.                               
I/We               nationality      

            อยู่บ้านเลขท่ี.            
Address          

              
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 

being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                         เสียง ดงันี ้holding the total amount of        sharesand have the rights to vote equal to         votes as follows: 
  หุ้นสามญั_____________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                        เสียง  
      ordinary share          shares and have the right to vote equal to                    votes 

 หุ้นบริุมสิทธิ__________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                  เสียง 
      preference share     shares and have the right to vote equal to                        votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder.) 

 

 

1.  ชือ่                                                                อายุ          ปี อยูบ่า้นเลขที ่                                                      2                   
Name                                                         Age         years, residing at                                          
ถนน                           ตาํบล/แขวง                   อาํเภอ/เขต                  
Road                                                          Tambol/Khwaeng                      Amphur/Khet                           i       
จงัหวดั                หรือ   
Province                             or 
 

2.  ช่ือ          อาย ุ         ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                        
Name                                 Age        years, residing at      
ถนน         ตําบล/แขวง          อําเภอ/เขต                     
Road       Tambol/Khwaeng      Amphur/Khet   
จงัหวดั           รหสัไปรษณีย์              หรือ 
Province    Postal Code        or 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ของบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) ในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ 
ชัน้ 7 อาคารมหาวิทยาลยัเนชัน่ เลขท่ี 1854 ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 
2017 of Nation International Edutainment Public Company Limited on April 25, 2017 at 14.00 hrs, at the Conference Room, 7th 
Floor, Nation University Tower, No. 1854, Bangna-Trad Road K.M.4.5, Bangna Subdistrict, Bangna District, Bangkok 10260 or 
such other date, time and place as may be postponed or changed. 
 (4)  ข้าพเจ้าได้มอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี.้- 

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows: 
 (ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 

(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)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2559 และรับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2559 

Agenda 1 To acknowledge and certify the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholder held on April 
25, 2016 and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 held 
on December 23, 2016. 

       เห็นด้วย            เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตแิละรับรองผลการดาํเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สาํหรับปี 2559 
Agenda 2 To consider and approve the Company’s operating results and report by the company’s Board of Directors 

for the year 2016 
       เห็นด้วย            เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตแิละรับรองงบการเงนิประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
Agenda 3 To consider and approve the Company’s audited Balance Sheet Profit & Loss Statement for the year 

ended December 31, 2016 
       เห็นด้วย            เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
Agenda 4 To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the year ended 

December 31, 2016 
       เห็นด้วย            เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
Agenda 5 To consider the election of directors in place of those retiring by rotation  
 

 เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ    เสียง 
 Approve the election of the entire Board of Directors, 

 เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการรายบคุคล ดงันี ้
 Approve the election of the individual directors as follows: 
 5.1 ช่ือกรรมการ  : นายสพุจน์ เพียรศิริ 
                     Name of Director : Mr. Supoth Piansiri   
                เห็นด้วย            เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
                
 5.2 ช่ือกรรมการ  : นางสาวเขมกร วชิรวราการ 
                     Name of Director : Ms. Kaemakorn Vachiravarakarn 
                เห็นด้วย            เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วาระที่ 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจาํปี 2560 
Agenda 6 To consider the remuneration of director for the year 2017 
 
       เห็นด้วย            เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจาํปี 2560 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of audit fee for the Year 

2017 
 
       เห็นด้วย            เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  



46 
 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 To consider other matters (if there are any) 
 
       เห็นด้วย            เสียง    ไม่เห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  
                
              

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่ การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีมีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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. 

ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
(...................................................................) 

Signed               Appointer 
 
ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (....................................................................) 
Signed                                                                Proxy 

 
หมายเหตุ 
1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบง่แยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.    ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีระบไุว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จํานวนท่ีระบไุว้ในข้อ (2) ก็ได้ 

3. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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. 
 
 
 
 
 
 
 


