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สิ่งที่สงมาดวย  13 
         (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 
 เขียนที่     
 Written at 
 

                                วันที่     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 

(1)   ขาพเจา.        สัญชาติ.                                         
I/We               nationality       

            อยูบานเลขที่.                         
Address          

              
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท  เนชั่น  อนิเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited  
 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม__________________________หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                         เสียง  ดังนี้ 
holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                          votes as follows: 

 หุนสามัญ______________________________________หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  
      ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                         votes 

 หุนบุริมสิทธิ____________________________________หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 
      preference share                             shares  and have the right to vote equal to                                         votes 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ) 

Hereby appoint (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.  ชื่อ         นายสมศักด์ิ   เชียร   จิระนคร                      อายุ    67   ป อยูบานเลขที่   52/94  อาคารทาวเวอรพารค ชั้น 18 ซี           
Name Mr.Somsak  Cheer  Chiranakhon, Independent Director,  Age   67 years, residing at 52/94, Tower Park Bldg.,Floor 18C   
ถนน                         สุขุมวิทซอย 3  ตําบล/แขวง     วัฒนา    อําเภอ/เขต   วัฒนา             
Road                        Sukhumvit Soi 3   Tambol/Khwaeng  Wattana  Amphur/Khet  Wattana 
จังหวัด    กรุงเทพ    หรือ 
Province  Bangkok        or 

2.  ชื่อ          อายุ          ป อยูบานเลขที่                                        
Name                                 Age        years, residing at      
ถนน         ตําบล/แขวง          อําเภอ/เขต                     
Road       Tambol/Khwaeng      Amphur/Khet   
จังหวัด           รหัสไปรษณีย              หรือ 
Province    Postal Code        or 

 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา   เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป 2554  ในวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 5 เลขที่ 1854 ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา         
เขตบางนา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

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 2011 on April 7, 2011 at 10.00 hrs, at Conference Room,5th Floor, 1854, Bangna-Trad Road, 
Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok, Thailand or on other date, time and place as may be postponed or 
changed. 
 
(4)  ขาพเจาไดมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี.- 

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows: 

 (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกประการตามท่ีเห็นสมควร 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)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
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วาระที ่  1       รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 สิงหาคม  2553 
Agenda 1        To Acknowledge the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholder 1/2010 held on August 

25,2010 
     เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                         Approve  votes        Disapprove   votes     Abstain                votes                    

วาระที่   2 พิจารณาอนุมัติและรับรองผลการดําเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สําหรับป 2553 
Agenda  2      To consider and approve the Company’s operating results and report by the company’s Board of Directors for 

the year 2010 
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes            Disapprove   votes       Abstain                votes                    

วาระที่   3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
Agenda  3      To consider and approve the Company’s audited Balance Sheet Profit & Loss Statement for the year ended 

December 31, 2010 
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                    votes                    

วาระที่   4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
Agenda  4      To approve of dividends for business operations for the year ending December 31, 2010  

 เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
         Approve votes        Disapprove   votes  Abstain              votes 

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

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

 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการรายบุคคล ดังน้ี 
 Approve the election of the individual directors as follows: 
   5.1 ชื่อกรรมการ  : นายสาคร  สุขศรีวงศ 

 Name of Director : Mr. Sakorn  Suksriwong 

      เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
 
   5.2 ชื่อกรรมการ  : นางสาวนันทพร  วงษเชษฐา 

 Name of Director : Miss Nantaporn  Wongchestha 

      เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
    
   5.3 ชื่อกรรมการ  : นายธงชัย  บุญศฤงคารนนท 

 Name of Director : Mr.Thongchai Bunsaringkaranont 

      เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                               votes 

 

วาระที ่  6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการเขาใหม 
Agenda6   Consider the appointment of a new Director 
    เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
           Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
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วาระที่   7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจําป  2554 
Agenda  7      To consider the remuneration of director for the year 2011 

 เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
         Approve votes       Disapprove   votes Abstain              votes 
 

วาระที่  8 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2554 
Agenda 8      To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of audit fee for the  
 year  2011 

 เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
         Approve votes        Disapprove   votes Abstain              votes 
 

วาระที ่9 พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถามี) 
Agenda 9 To consider other matters (if there are any) 
      เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                 Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถอืวา การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง
และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

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) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณท่ีีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ให
ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีมีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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...................................................................ผูมอบฉันทะ 

(...................................................................) 
Signed               Appointer 
 

ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

       (....................................................................) 
Signed                                                                Proxy 

หมายเหตุ 
1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2.    ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ (2) ก็ได 
3. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
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. 
 
 


