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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 12 
         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

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

 
 เขียนที่     
 Written at 
 

                                วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 

(1)   ข้าพเจ้า.        สญัชาติ.                                                                                                                
I/We               nationality       

            อยูบ้่านเลขที.่                         
Address          

              
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เนชัน่ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited  
 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม__________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                         เสียง ดงันี ้
holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                          votes as follows: 
 หุ้นสามญั______________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                        เสียง  
      ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                         votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ____________________________________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                   เสียง 
      preference share                             shares  and have the right to vote equal to                                         votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด ้โดยมปีระวตัติามเอกสารแนบ) 

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.  ชือ่         นายสมศกัดิ ์  เชยีร ์  จริะนคร                      อายุ    72   ปี อยู่บา้นเลขที ่  52/94  อาคารทาวเวอรพ์ารค์ ชัน้ 18 ซ ี          
Name Mr.Somsak  Cheer  Chiranakhon, Independent Director,  Age  72  years, residing at 52/94, Tower Park Bldg.,Floor 18C  
ถนน                         สขุมุวทิซอย 3  ต าบล/แขวง     วฒันา    อ าเภอ/เขต   วฒันา             
Road                        Sukhumvit Soi 3   Tambol/Khwaeng  Wattana  Amphur/Khet  Wattana 
จงัหวดั    กรุงเทพ    หรือ 
Province  Bangkok        or 

2.  ชือ่          อายุ          ปี อยู่บา้นเลขที ่                                       
Name                                 Age        years, residing at      
ถนน         ต าบล/แขวง          อ าเภอ/เขต                     
Road       Tambol/Khwaeng      Amphur/Khet   
จงัหวดั           รหสัไปรษณยี ์             หรือ  
Province    Postal Code        or 

 
คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้    เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน แทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญั ผู้

ถอืหุน้ประจ าปี 2559  ในวนัที ่25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม  เอ ชัน้ 27 อาคารอนิเตอรล์งิค ์เลขที ่1858/118-119 ถนน 
บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Any one to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual 
General Meeting of Shareholders on April 25, 2016 at 14.00 hrs, at Conference Room A, 27th Floor, Interlink Tower 
Building 1858/118-119, Bangna-Trad Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok, Thailand or on 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 รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เหน็สมควร 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       พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2558 
Agenda 1        To Acknowledge the minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholder  held on April 28, 2015 
     เหน็ด้วย   เสียง    ไม่เหน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                         Approve  votes        Disapprove   votes     Abstain                votes                    

วาระที่   2 พจิารณาอนุมัตแิละรับรองผลการด าเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2558 
Agenda 2      To consider and approve the Company’s operating results and report by the company’s Board of Directors for 

the year 2015 
    เหน็ด้วย   เสียง    ไม่เหน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes            Disapprove   votes       Abstain                votes                    

วาระที่  3 พจิารณาและอนุมัติ และรับรองงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
Agenda 3      To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2015 
    เหน็ด้วย   เสียง    ไม่เหน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
          Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                    votes                    

วาระที่  4 พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
Agenda 4      To approve of dividends payment for the company’s operations for the year ending December 31, 2015  

 เหน็ด้วย   เสียง    ไม่เหน็ด้วย   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  

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

 เหน็ด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการรายบคุคล ดงันี ้
 Approve the election of the individual directors as follows: 
   5.1 ช่ือกรรมการ  : นางสาวดวงกมล โชตะนา 
 Name of Director : Ms. Duangkamol  Chotana   
      เหน็ด้วย   เสียง    ไม่เหน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
 
   5.2 ช่ือกรรมการ  : นายพนา จนัทรวโิรจน์ 
 Name of Director : Mr. Pana Janviroj 
      เหน็ด้วย   เสียง    ไม่เหน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
    

วาระท่ี   6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2559 
Agenda 6       To consider the remuneration of directors for the year 2016 
      เหน็ด้วย   เสียง    ไม่เหน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 

วาระที่   7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 
Agenda 7      To consider and approve the appointment of Company’s auditors and the determination of audit fee for the  
 Year 2016 
      เหน็ด้วย   เสียง    ไม่เหน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
            Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
 

วาระที่  8   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
Agenda 8 To consider other matters (if there are any) 
      เหน็ด้วย   เสียง    ไม่เหน็ด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
                 Approve  votes        Disapprove   votes       Abstain                votes 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่  การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น  

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as inval id and shall not 
constitute my/our voting as a shareholder. 

 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน  หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาเลือกลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร  

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 รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีท่ีมีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ  

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 

หมายเหต ุ
1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.    ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ระบไุว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนที่ระบไุว้ในข้อ (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. 
 


