หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565

บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรู ปแบบเดียว

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
บริษัทฯ ขอความร่ วมมือท่ านผู้ถือหุ้นทุกท่ าน โปรดพิจารณาใช้ วธิ ีการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
หรื อเข้ าร่ วมประชุ มผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์

คำบอกกล่ ำวกำรคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล สำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
คำบอกกล่ำวกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่ำนทรำบเกี่ยวกับนโยบำยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ในฐำนะผูถ้ ือหุ ้น ผูร้ ับมอบฉันทะ คัสโตเดียน (Custodian) หรื อผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทน
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคล ตลอดจนสิ ทธิของท่ำนตำมกฎหมำยในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
1.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวม

บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นำมสกุล สัญชำติ อำยุ วันเดือน
ปี เกิด ภำพถ่ำย หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน (หรื อหมำยเลขบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรื อหมำยเลขหนังสื อเดิ นทำง)
เลขทะเบี ยนผูถ้ ือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล รำยละเอียดกำรถือหุ ้น/หลักทรัพย์ รำยละเอียดกำรมอบฉันทะ
ข้อมูลกำรออกเสี ยงลงคะแนน ภำพและเสี ยงระหว่ำงกำรประชุ ม และข้อมู ลเกี่ ยวกับกำรใช้งำนระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ เช่ น
หมำยเลขไอพี (IP Address) เป็ นต้น
หมำยเหตุ
สำหรับเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียน และ/หรื อกำรมอบฉันทะที่ ท่ำนนำส่ งให้แก่บริ ษทั ฯ ซึ่ งอำจ
ปรำกฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว เช่น เชื้อชำติ หมู่โลหิ ต ศำสนำ อันเป็ นข้อมูลที่ไม่จำเป็ นสำหรับกำรประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนให้ทรำบว่ำบริ ษทั ฯ ไม่มีเจตนำที่ จะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลที่ มีควำมอ่อนไหวดังกล่ำว ดังนั้น ท่ำนจึ ง
สำมำรถขีดฆ่ำเพื่อปกปิ ดข้อมูลส่ วนบุคคลที่ มีควำมอ่อนไหวก่อนนำส่ งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ท่ำน
ไม่ได้ปกปิ ดข้อมูลส่ วนบุคคลที่ มีควำมอ่อนไหวดังกล่ำว บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ ที่จะดำเนิ นกำรปกปิ ดข้อมูลส่ วนบุคคลที่ มี
ควำมอ่อนไหวของท่ำนบนเอกสำรที่ได้รับ โดยไม่ถือว่ำบริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวดังกล่ำว
2.

วัตถุประสงค์ ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผย

บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่ ำนโดยอำศัย (1) ฐำนประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมำย (2) ฐำนกำรเข้ำทำและปฏิ บตั ิตำมสัญญำ (3) ฐำนกำรปฏิ บตั ิตำมกฎหมำย หรื อ (4) ฐำนทำงกฎหมำยอื่น ๆ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ของบริ ษทั ฯ ในฐำนะบริ ษทั จำกัดมหำชน และบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อกำรตรวจสอบ
ยืนยันตัวตน กำรลงทะเบี ยน กำรนับองค์ประชุม กำรนับคะแนนเสี ยงในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น กำรติดต่อและจัดส่ งเอกสำร
ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ หำกท่ำนไม่ประสงค์ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่จำเป็ นของท่ำนแก่บริ ษทั ฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำร
ตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธกำรลงทะเบียนเข้ำร่ วมกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อกำรดำเนิ นกำร
อื่นใดให้แก่ท่ำนซึ่งต้องอำศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวในกำรดำเนินกำร
3.

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้ อมูลส่ วนบุคคล

บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไว้เป็ นระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นตำมสมควรเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ของบริ ษทั ฯ ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่ำงไรก็ดี เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย บริ ษทั ฯ อำจ
มีควำมจำเป็ นต้องเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้นำนขึ้นตำมที่กฎหมำยกำหนด

4.

บุคคลทีบ่ ริษัทฯ อำจเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ ำน
บริ ษทั ฯ อำจเปิ ดเผยหรื อถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บุคคลที่สำม ดังต่อไปนี้

5.

1)

ผูใ้ ห้บริ กำรที่ บริ ษ ัทฯ ว่ำจ้ำงให้ด ำเนิ นกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่ ำน เพื่ อประโยชน์ ในกำร
ลงทะเบียนเข้ำร่ วมกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กำรนับองค์ประชุมและคะแนนเสี ยงในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้

2)

หน่วยงำนของรัฐหรื อหน่วยงำนกำกับดูแล เพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำยของบริ ษทั ฯ เช่น กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในกำรนำส่ งรำยงำนกำรประชุมและบัญชี
รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น

3)

เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อเผยแพร่ ภำพวีดีทศั น์จำกกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้

สิทธิของท่ ำนในฐำนะเจ้ ำของข้ อมูลส่ วนบุคคล

ท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุ คคล มีสิทธิ ในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคล (เฉพำะกรณี ที่บริ ษทั ฯ อำศัยควำมยินยอมของท่ำน) สิ ทธิ ในกำรเข้ำถึงหรื อขอสำเนำข้อมูลส่ วนบุคคล
เกี่ ยวกับท่ำนที่ บริ ษทั ฯ ดำเนิ นกำรอยู่ สิ ทธิ ในกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่ วนบุคคล สิ ทธิ ในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล สิ ทธิในกำรขอลบหรื อทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล สิ ทธิในกำรขอให้ระงับใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล สิ ทธิในกำรขอแก้ไข
ข้อมูลส่ วนบุ คคลให้ถูกต้อง สิ ทธิ ในกำรยื่นคำร้อง ทั้งนี้ ภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลประกำศกำหนด โดยบริ ษทั ฯ อำจปฏิเสธคำขอของท่ำนได้โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ
6.

ช่ องทำงกำรติดต่ อ

หำกท่ำนมีคำถำม ข้อสงสัยหรื อมีควำมประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ของท่ำนเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่ำน โปรด
ติดต่อบริ ษทั ฯ ตำมรำยละเอียดที่ระบุดำ้ นล่ำงนี้
สำนักเลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 333 อำคำรเล้ำเป้ งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 02-091-5900
อีเมล investor@nine.co.th

บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
Nation International Edutainment Public Company Limited
วันที่ 18 มีนำคม พ.ศ. 2565
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565

เรียน

ท่ำนผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1.

รำยงำนประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แบบ QR Code

2.

ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่ อให้เข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ ตอ้ ง
ออกตำมวำระ

3.

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผูส้ อบบัญชีจำกบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด

4.

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในกำรมอบฉันทะ กำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น และกำรออกเสี ยง
ลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนเสี ยง

5.

ขั้นตอนกำรใช้ระบบประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

6.

ข้อมูลกรรมกำรอิสระประกอบกำรมอบฉันทะและนิยำมกรรมกำรอิสระ

7.

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.

8.

ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4 กำรจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
มีมติให้เรี ยกประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น. ในรู ปแบบกำรประชุมผ่ำน
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic meeting) เพียงรู ปแบบเดียวเท่ำนั้น เพื่อพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานและรายงานคณะกรรมการบริษัทสาหรับปี บัญชี 2564

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อนำเสนอรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนและรำยงำนคณะกรรมกำรสำหรับปี บัญชี
2564 ซึ่งปรำกฏอยูใ่ นรำยงำนประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
และรำยงำนคณะกรรมกำรบริ ษทั สำหรับปี บัญชี 2564 ให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 รับทรำบ
หมายเหตุ: เป็ นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระนี้

1

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี บัญชี 2564 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: งบกำรเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสำหรั บปี บัญชี 2564 สิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีและผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว เห็นว่ำ
ถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One
Report) ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น
ประจำปี 2565 พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินสำหรับปี บัญชี 2564 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 ซึ่ งผ่ำนกำรตรวจสอบ
จำกผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตและผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
หมายเหตุ: วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานสาหรับปี บัญชี 2564 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หมวดที่ 6 ข้อ 48 และข้อ 49 กำหนดว่ำ ห้ำมมิให้ประกำศ
อนุญำตจ่ำยเงินปั นผล นอกจำกโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น หรื อมติของคณะกรรมกำร กรณี ที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเป็ นครั้งครำวได้ เมื่อปรำกฏแก่กรรมกำรว่ำ บริ ษทั ฯ มีกำไร
พอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ำยเงินปั นผลแล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทรำบในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
ครำวต่อไป ทั้งนี้ นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ คือไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของกำไรสุ ทธิ (ตำมงบกำรเงินเฉพำะ
บริ ษทั ฯ) หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตำมกฎหมำย และสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็ นและเหมำะสม นอกจำกนี้ ตำมมำตรำ
115 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดฯ”) ได้
กำหนดว่ำ กำรจ่ำยเงินปั นผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดที่ขำดทุนสะสมอยู่
ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล
จำกผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร สำหรับปี บัญชี 2564
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 นั้น ปรำกฏว่ำ บริ ษทั ฯ มีผลขำดทุนสะสมเท่ำกับ 398.59 ล้ำนบำท จึงไม่สำมำรถ
จ่ำยเงินปันผลประจำปี ให้กบั ผูถ้ ือหุ้นได้
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น
ประจำปี 2565 พิจำรณำอนุมตั ิงดจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี บัญชี 2564 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.
2564 เนื่องจำกบริ ษทั ฯ มีผลขำดทุนสะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และมำตรำ 115 แห่งพ.ร.บ. บริ ษทั
มหำชนจำกัดฯ
หมายเหตุ: วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: ตำมมำตรำ 71 แห่ งพ.ร.บ. บริ ษทั มหำชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 18
กำหนดว่ำ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกตำแหน่ งอย่ำงน้อยหนึ่ งในสำมโดยอัตรำ ถ้ำ
จำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็ นสำมส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสำม และกรรมกำร
ผูอ้ อกจำกตำแหน่งอำจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกได้
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมกำรทั้งสิ้ นจำนวน 5 รำย โดยในปี 2565 กรรมกำรที่ตอ้ งออกตำมวำระมีจำนวน 1
รำย ได้แก่ นำยวรพจน์ จรรย์โกมล ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ้นเสนอชื่ อบุคคลที่เห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อ เข้ำรับกำร
เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 25 มกรำคม
พ.ศ. 2565 โดยแจ้งข่ำวผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ผลปรำกฏว่ำ ไม่มีผถู ้ ือหุ้น
รำยใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริ ษทั (ไม่รวมกรรมกำรผูม้ ีส่วนได้เสี ย) ได้พิจำรณำกลัน่ กรองอย่ำง
รอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ฯ จำกหลักเกณฑ์สำคัญ
ต่ำง ๆ ซึ่ งประกอบด้วยกำรไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ำมในกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรตำมที่กฎหมำยกำหนด ประสบกำรณ์
ควำมเชี่ยวชำญ และควำมเหมำะสมด้ำนควำมหลำกหลำยของทักษะที่จำเป็ นและยังขำดอยูใ่ นคณะกรรมกำรบริ ษทั รวมถึง
ผลกำรปฏิบตั ิงำนในตำแหน่ งกรรมกำรที่ผ่ำนมำ ซึ่ งเป็ นที่ประจักษ์ว่ำ นำยวรพจน์ จรรย์โกมล ได้ทุ่มเทปฏิบตั ิหน้ำที่ตำม
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ประกอบกับไม่มีผถู ้ ือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ำรับกำรลือกตั้งเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 พิจำรณำ
เลือกตั้งนำยวรพจน์ จรรย์โกมล กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง ประวัติของกรรมกำรที่ตอ้ งออกตำม
วำระปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 2
หมายเหตุ: วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจาปี 2565

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: ตำมมำตรำ 90 แห่ งพ.ร.บ. บริ ษทั มหำชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 34
กำหนดว่ำ กรรมกำรมีสิทธิ ได้รับค่ำตอบแทนในรู ปของเงินรำงวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่น ตำมที่ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ้นจะพิจำรณำและลงมติ ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม

3

หลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเห็นว่ำ กำรสรรหำกรรมกำรและกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร เป็ น กิจกำร
ที่ สำคัญ จึ งมี นโยบำยกำหนดให้คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูท้ ำหน้ำที่พิจำรณำกลัน่ กรองกำรสรรหำกรรมกำรและกำร
กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเอง ซึ่ งคณะกรรมกำรได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำกลัน่ กรอง
อย่ำงละเอียดถึง ปั จจัยต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม โดยพิจำรณำเปรี ยบเที ยบข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริ ษทั อื่นที่อยู่ใน
อุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน และ/หรื อบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่ำตลำด (Market Capitalization)
ใกล้เคียงกัน รวมถึงภำระหน้ำที่ บทบำทควำมรับผิดชอบ ตลอดจนกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ และกำรเติบโตทำงผลกำไรของ
บริ ษทั ฯ ประกอบกำรพิจำรณำ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น
ประจำปี 2565 พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจำปี 2565 ในอัตรำรำยปี ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏดังนี้ (อัตรำ
คงเดิมเหมือนปี ที่ผำ่ นมำ) และกำหนดจ่ำยเป็ นรำยไตรมำส โดยไม่มีค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในรู ปแบบอื่น ๆ
หน่วย: บำท
ตาแหน่ ง

อัตราค่าตอบแทนต่อท่ าน
ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2564

ประธำนกรรมกำร

400,000

400,000

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

400,000

400,000

กรรมกำรตรวจสอบ

300,000

300,000

กรรมกำรที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หำร

200,000

200,000

กรรมกำรบริ หำร

200,000

200,000

หมายเหตุ: วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาหรับปี บัญชี 2565

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรำ 120 แห่ งพ.ร.บ. บริ ษทั มหำชนจำกัดฯ ซึ่ งกำหนดให้ที่
ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ้นประจำปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิ นค่ำสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุกปี คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้คดั เลื อกผูส้ อบบัญชี ตำมเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริ ษทั มหำชนจำกัดฯ และประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่
เกี่ยวข้อง โดยได้พิจำรณำผลกำรปฏิบตั ิงำนในปี ที่ผำ่ นมำของผูส้ อบบัญชีจำกบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด แล้วมีควำมเห็น
ว่ำผูส้ อบบัญชีจำกบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบและมีควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริ ษทั ฯ
เป็ นอย่ำงดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จำกบริ ษทั สำนักงำน
4

อีวำย จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ สำหรับปี บัญชี 2565 โดยกำหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งดังต่อไปนี้ เป็ น
ผูต้ รวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
รายชื่ อ

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จานวนปี ที่สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นำยพรอนันต์ กิจนะวันชัย

7792

1ปี (ปี 2564)

2. นำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน

3930

ยังไม่เคยลงลำยมือชื่อในงบกำรเงิน

3. นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร

5730

1ปี (ปี 2563)

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผูส้ อบบัญชีขำ้ งต้นปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 3
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีท้ งั 3 ท่ำน ไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ้น
รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็ นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่อ
งบกำรเงินของบริ ษทั ฯ และมีผลกำรปฏิบตั ิงำนที่ดีเป็ นที่น่ำพอใจ รวมถึงมีคุณสมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั โดยกำรเสนอแนะและกำรกลัน่ กรองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้
พิจำรณำค่ำสอบบัญชีประจำปี 2565 แล้ว มีควำมเห็นว่ำค่ำสอบบัญชีมีควำมเหมำะสมกับคุณภำพและขอบเขตของกำรสอบ
บัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 พิจำรณำกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริ ษทั ฯ
เป็ นเงินจำนวน 1,600,000 บำท เพิ่มขึ้นจำกปี บัญชี 2564 จำนวน 400,000 บำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 33.33 เนื่ องจำกจำนวน
ธุ รกรรมของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญจำกกำรเข้ำลงทุนในธุ รกิจค้ำปลีก สำหรับค่ำบริ กำรอื่น บริ ษทั ฯ ไม่ ได้รับ
บริ กำรอื่นจำกบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด หรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด ในรอบปี ที่ ผำ่ นมำ
อนึ่ง บริ ษทั ฯ ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ผูส้ อบบัญชีจำกบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด จะเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ย่อยทั้งหมดของบริ ษทั ฯ จำนวน 2 แห่ ง สำหรั บรอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยค่ำสอบบัญชี ในเบื้ องต้นเป็ นจำนวนเงิ น
ประมำณ 220,000 บำท ลดลงจำกปี ที่ผำ่ นมำจำนวน 10,000 บำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.35
ข้อมูลเปรี ยบเทียบค่ำสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ระหว่ำงปี 2565 (ปี ที่เสนอ) และปี
2564 มีดงั นี้
หน่วย: บำท
ค่าสอบบัญชี
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
รวม

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2564

เปรียบเทียบ

1,600,000

1,200,000

เพิ่มขึ้น 400,000

220,000

230,000

ลดลง 10,000

1,820,000

1,430,000

เพิม่ ขึน้ 390,000
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกลัน่ กรองกำร
คัดเลือกผูส้ อบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี
2565 พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จำกบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด ได้แก่ นำยพรอนันต์ กิจนะวันชัย และ/หรื อนำยศุภชัย
ปั ญญำวัฒโน และ/หรื อนำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ สำหรับปี 2565 และกำหนดค่ำตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็ นเงินจำนวน 1,600,000 บำท และรับทรำบกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำรกำหนดค่ำสอบบัญชี
ในเบื้องต้นของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น
หมายเหตุ: วำระนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

หมายเหตุ: ตำมมำตรำ 105 แห่งพ.ร.บ. บริ ษทั มหำชนจำกัดฯ เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำวำระกำรประชุม
ครบตำมระเบียบวำระที่กำหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมแล้ว ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุน้
ที่จำหน่ำยได้ท้งั หมด สำมำรถขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมได้
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น หรื อซักถำมในเรื่ องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริ ษทั ฯ
นอกเหนือจำกที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมในวำระที่ 7 นี้
กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ในรู ปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(Electronic meeting) เพียงรู ปแบบเดียวเท่ำนั้น โดยบริ ษทั ฯ มิ ได้จัดเตรี ยมสถำนที่ หรื อห้องประชุ มสำหรับกำรประชุม
แต่อย่ำงใด ในกำรนี้ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดระบบให้ผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้อง เพื่อขอรับชื่อผูใ้ ช้งำน (Username)
รหัสผ่ำน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) สำหรับกำรลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุมตั้งแต่วนั ที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ
8.30 น. โดยผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุมตั้งแต่เวลำ 12.00 น. ของวันประชุมเป็ นต้นไป
จนกว่ำจะปิ ดกำรประชุม
เว็บลิ งก์ https://app.inventech.co.th/NINE182352R สำหรั บ ลงทะเบี ยน
ยื่นแบบคำร้องเพื่อขอรับชื่ อผูใ้ ช้งำน รหัสผ่ำน และเว็บลิงก์ สำหรับกำร
ลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุมหรื อสแกน QR Code เพื่อเข้ำสู่ระบบ
ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง โปรดศึกษำหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิใน
กำรมอบฉันทะ กำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น และกำรออกเสี ยงลงคะแนนตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 4 และขั้นตอนกำรใช้งำนระบบ
ประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 5 หำกมีขอ้ สงสัยหรื อประสบปัญหำทำงเทคนิคในกำร
ลงทะเบียนและกำรเข้ำร่ วมประชุม สำมำรถติดต่อหมำยเลขโทรศัพท์ 02 931 9138 ในระหว่ำงวันที่ 8 - 20 เมษำยน พ.ศ.
2565 เวลำ 8.30 น. – 17.30 น. (เฉพำะวันทำกำรเท่ำนั้น)
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หำกผูถ้ ือหุ้นไม่สะดวกเข้ำร่ วมประชุม สำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำร
อิสระของบริ ษทั ฯ เข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผูถ้ ือหุ้นสำมำรถศึกษำข้อมูลกรรมกำรอิสระ
ประกอบกำรมอบฉันทะและนิ ยำมกรรมกำรอิสระ ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 6 และเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.
หรื อแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่ งสำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ พร้อมแนบหลักฐำนกำรแสดงสิ ทธิ เข้ำ
ร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในสิ่ งที่ส่งมำด้วย 4 ในกำรนี้ บริ ษทั ฯ ได้แนบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตำม
สิ่ งที่ส่งมำด้วย 7
ทั้งนี้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำร บริ ษทั ฯ ขอควำมร่ วมมื อจำกผูถ้ ื อหุ้น ให้จัด ส่ ง
หนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนมำยังบริ ษทั ฯ ทำงไปรษณี ยต์ ำมที่อยูท่ ี่ระบุดำ้ นล่ำงนี้ ภำยในวันที่
18 เมษำยน พ.ศ. 2565
สำนักเลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภำวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหำนคร 10900
หำกผูถ้ ือหุ้นมีคำถำมเกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุม ที่ตอ้ งกำรให้บริ ษทั ฯ ชี้แจง ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถจัดส่ งคำถำม
พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ำมี) ที่สำมำรถติดต่อได้ มำยังบริ ษทั ฯ ทำงอีเมลที่ investor@nine.co.th
อนึ่ง บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรประชุมตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4 กำรจัดประชุมผูถ้ ือหุ้นตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 8
ขอแสดงควำมนับถือ
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

นำยรำเชน ลีรพันธุ์
ประธำนกรรมกำร
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ)
ชื่ อ-นามกุล

นำยวรพจน์ จรรย์โกมล

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมกำร

หลักเกณฑ์ และวิธกี ารสรรหากรรมการ พิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั
ตาแหน่ งปัจจุบนั

กรรมกำร

วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ

27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

4 ปี

อายุ

54 ปี

การศึกษา

- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ (กำรเงิน) University of Dallas, Texas, USA
- ปริ ญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (โลหะกำร) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสู ตรประกำศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 228/2559

การอบรมปี 2564

สมาคมบริษัทจดทะเบียน
- How to manage the company’s finance and accounting, and communication
with stakeholders during COVID-19 crisis
- Fraud and cyber security risks
- Economic update for CFO

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน ม.ค. 2563 - ปัจจุบนั
อื่น ๆ (2 บริษัท)
ก.พ. 2564 - ปัจจุบนั

กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
บมจ. มำสเตอร์ แอด
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำร
กำกับดูแลกิจกำร
บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

2561 - ปัจจุบนั

กรรมกำร - บจก. เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์

2561 - ปัจจุบนั

กรรมกำร - บจก. วันเวิลด์ มีเดีย
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การดารงตาแหน่ งในกิจการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประวัติการทางาน

2558 - 2561

จานวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง

-ไม่มี-

กรรมกำรบริ หำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำน
กำรเงิน บมจ. ยู ซิต้ ี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
จานวนครั้งที่เข้ าร่ วมประชุมในปี 2564 คณะกรรมกำรบริ ษทั

10/10 ครั้ง

คณะกรรมกำรบริ หำร

8/8 ครั้ง

ผูถ้ ือหุ้น

1/1 ครั้ง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ข้ อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงานอีวาย จากัด
(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาหรับปี บัญชี 2565)
ชื่ อ - นามสกุล: นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย
สัญชำติ: ไทย
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต: 7792
วุฒิกำรศึกษำ:
เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประสบกำรณ์ทำงำน: ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรสอบบัญชีร่วมกับบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นเวลำมำกกว่ำ 20 ปี
ตำแหน่ง: หุ้นส่วน
จำนวนหุน้ ของบริ ษทั ฯ ที่ถือครอง (ร้อยละ): ไม่มี
ควำมสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยใด ๆ กับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว: ไม่มี
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย: ไม่มี
ชื่ อ - นามสกุล: นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
สัญชำติ: ไทย
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต: 3930
วุฒิกำรศึกษำ:
ปริ ญญำโท ด้ำนกำรจัดกำร สถำบันบัณฑิตบริ หำรธุรกิจศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริ ญญำตรี วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ประสบกำรณ์ทำงำน: ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรสอบบัญชีร่วมกับบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นเวลำมำกกว่ำ 35 ปี
ตำแหน่ง: หุ้นส่วนอำวุโส
จำนวนหุน้ ของบริ ษทั ฯ ที่ถือครอง (ร้อยละ): ไม่มี
ควำมสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยใด ๆ กับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว: ไม่มี
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย: ไม่มี
ชื่ อ - นามสกุล: นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
สัญชำติ: ไทย
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต: 5730
วุฒิกำรศึกษำ:
บัญชีมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประสบกำรณ์ทำงำน: ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรสอบบัญชีร่วมกับบริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นเวลำมำกกว่ำ 20 ปี
ตำแหน่ง: หุ้นส่วน
จำนวนหุน้ ของบริ ษทั ฯ ที่ถือครอง (ร้อยละ): ไม่มี
ควำมสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยใด ๆ กับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว: ไม่มี
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย: ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการมอบฉันทะ การเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสี ยง
การมอบฉันทะ
กรณี ผถู ้ ือหุ้นไม่สะดวกเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยตนเอง ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรื อกรรมกำรอิสระของ
บริ ษทั ฯ เข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีหนังสื อมอบฉันทะตำมแบบที่กำหนด
โดยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่ อง กำหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสื อ
มอบฉันทะในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทัว่ ไปซึ่งป็ นแบบที่ง่ำยไม่ซบั ซ้อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว
แบบ ค. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่ใช้เฉพำะกรณี ผถู ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 7 หรื อผูถ้ ือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลด
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จำกเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.nine.co.th
วิธีการมอบฉันทะ
1.

ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพำะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่ำนั้น เว้นแต่ผถู ้ ือหุ้นที่
เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่ง ตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้น ให้ใช้
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.

2.

ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะแต่เพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
โดยไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสี ยงได้ เว้นแต่ผถู ้ ือหุ้นที่เป็ น
ผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้น ซึ่ งใช้หนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ค.

3.

ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีขอ้ มูลและรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 6
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.และ
ระบุกำรออกเสี ยงในแต่ละวำระ

4.

ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรำยละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ ับมอบฉันทะ (กรณี ผถู ้ ือหุ้นไม่ได้เลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ) และติดอำกรแสตมป์ จำนวน
20 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำอำกรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสื อมอบฉันทะดังกล่ำว ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะอำนวยควำม
สะดวกในกำรจัดเตรี ยมอำกรแสตมป์ สำหรับผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมโดยกำรมอบฉันทะ
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5.

กำรมอบฉันทะเพื่อเข้ำร่ วมประชุมแทนตนเอง
5.1) กรณี มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่ วมประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะดำเนินกำร
ตำมข้อ 1. - 4. ข้ำงต้น และยื่นแบบคำร้อง เพื่อขอรับชื่อผูใ้ ช้งำน (Username) รหัสผ่ำน (Password) และเว็บลิงก์
(Weblink) สำหรับกำรลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุม ทั้งนี้ คำแนะนำและวิธีกำรยื่นคำร้องปรำกฏในขั้นตอนกำร
ใช้ระบบประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ Inventect Connect ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 5
5.2)

6.

กรณี มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ เข้ำร่ วมประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผูถ้ ือหุ้นดำเนินกำร
ตำมข้อ 1. - 4. ข้ำงต้น และส่ ง หนัง สื อ มอบฉัน ทะ พร้ อ มทั้ง เอกสำรแสดงสิ ทธิ เข้ำร่ วมประชุ มผ่ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ มำยังบริ ษทั ฯ ตำมวิธีกำรในข้อ 6. ด้ำนล่ำง โดยไม่ ต้องยื่นแบบคำร้อง เพื่อขอรับชื่อผูใ้ ช้งำน
(Username) รหัสผ่ำน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) สำหรับกำรลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุม

ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะ ไม่ว่ำจะเป็ นกรณี ตำมข้อ 5.1) หรื อข้อ 5.2) ส่งหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่งกรอกรำยละเอียดครบถ้วน
ตำมข้อ 4. และเอกสำรสำหรับแสดงสิ ทธิ เข้ำร่ วมประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรกนิ กส์ ภำยในวันที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2565
ตำมที่อยูท่ ี่ระบุดำ้ นล่ำงนี้
สำนักเลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภำวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหำนคร 10900

เอกสารสาหรับแสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรกนิกส์
1.

ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
(1)

กรณี เข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ซ่ ึ งปรำกฏรู ปถ่ำยของผูถ้ ือหุ้นและยัง
ไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร ใบอนุญำตขับขี่ บัตรประจำตัวคนต่ำงด้ำว
หนังสื อเดินทำง เป็ นต้น และหำกมีกำรเปลี่ยน ชื่อ-นำมสกุล ให้ยื่นหลักฐำนประกอบด้วย

(2)

กรณี มอบฉันทะ (ก) หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่ งกรอกข้อควำมถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลำยมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ (ข) สำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออก
ให้ของผูม้ อบฉันทะ โดยมีรำยละเอียดตำมข้อ 1.(1) ซึ่ งผูม้ อบฉันทะได้ลงลำยมือชื่ อรับรองสำเนำถูกต้อ ง
และ (ค) สำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ โดยมีรำยละเอียดตำมข้อ 1.(1)
ซึ่งผูร้ ับมอบฉันทะได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
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2.

3.

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
(1)

กรณี เข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง (ก) สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีขอ้ ควำมแสดงให้เห็น
ว่ำ ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมเป็ นผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพำณิ ชย์หรื อหน่วยงำนที่มี
อำนำจ และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น และลงลำยมือชื่อ รับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ี
อำนำจกระทำกำรแทนของนิติบุคคล และ (ข) สำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู ้มีอำนำจ
กระทำกำรแทนนิ ติบุคคล โดยมี รำยละเอียดตำมข้อ 1.(1) ซึ่ งผูม้ ี อำนำจกระทำกำรแทนนิ ติบุคคล ได้ลง
ลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง

(2)

กรณี มอบฉันทะ (ก) หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่ งกรอกข้อควำมถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลำยมือชื่ อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ (ข) สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่มีขอ้ ควำมแสดงให้เห็นว่ำ ผูล้ งนำมในหนังสื อมอบฉันทะเป็ นผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล
ซึ่ งออกโดยกระทรวงพำณิ ชย์หรื อหน่วยงำนที่มีอำนำจ และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
และลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนของนิติบุคคล (ค) สำเนำเอกสำรแสดง
ตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู ม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนนิ ติบุคคลซึ่ งลงนำมในหนังสื อมอบฉันทะ โดยมี
รำยละเอียดตำมข้อ 1.(1) ซึ่งผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคลได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง และ (ง)
สำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ โดยมีรำยละเอียดตำมข้อ 1.(1) ซึ่ งผูร้ ับ
มอบฉันทะได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
เอกสำรจำกคัสโตเดียน (Custodian)
(1)

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่ งกรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมือชื่ อของผูม้ ีอำนำจกระทำกำร
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ

(2)

หนังสื อยืนยันว่ำกำรได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

(3)

สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิ ติบุคคลของคัสโตเดี ยน (Custodian) ที่ มีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำ
ผูล้ งนำมในหนังสื อมอบฉันทะเป็ นผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่ งออกให้ไม่เกิน
6 เดือน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ลงลำยมือชื่ อ
รับรองสำเนำถูกต้อง

(4)

สำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่ ง
ลงนำมในหนังสื อมอบฉันทะ โดยมีรำยละเอียดตำมข้อ 1.(1) ซึ่ งผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนของคัสโตเดียน
(Custodian) ได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง

(5)

สำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู ้รับมอบฉันทะ โดยมีรำยละเอียดตำมข้อ 1.(1) ซึ่ งผูร้ ับ
มอบฉันทะได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
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เอกสำรหลักฐำนจำกผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศ
(1)

สำเนำหนังสื อมอบอำนำจจำกผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสื อมอบ
ฉันทะแทน

(2)

กรณี ผถู ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศเป็ นบุคคลธรรมดำ สำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของ
ผูถ้ ื อหุ้น โดยมี รำยละเอียดตำมข้อ 1.(1) ซึ่ งผูม้ ี อำนำจกระทำกำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลง
ลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง

(3)

กรณี ผถู ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศเป็ นนิติบุคคล (ก) สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของ
ผูถ้ ือหุ้นที่มีขอ้ ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูล้ งนำมในหนังสื อมอบอำนำจตำม (1) ข้ำงต้น เป็ นผูม้ ีอำนำจกระทำกำร
แทนนิ ติบุคคล และผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลำยมือชื่ อรับรองสำเนำ
ถูกต้อง และ (ข) สำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล โดยมี
รำยละเอียดตำมข้อ 1.(1) และผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้อง

การลงทะเบียน
บริ ษทั ฯ จะเปิ ดระบบให้ผถู ้ ือหุ้น และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุมตั้งแต่เวลำ 12.00 น. ของวันประชุม (2
ชั่วโมงก่อนเวลำประชุม) เป็ นต้นไปจนกว่ำจะปิ ดประชุม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ มิให้ผูถ้ ือหุ้น และ/หรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะถอนกำรลงทะเบียนภำยหลังเริ่ มกำรประชุมและขอสงวนสิ ทธิปฏิเสธกำรลงทะเบียนภำยหลังปิ ดกำรประชุม
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
1.

กำรออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิ ดเผย โดยหนึ่งหุ้นมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง

2.

มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

3.

-

ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

-

ในกรณี อื่น ซึ่ งมี กฎหมำยหรื อข้อบังคับ ของบริ ษทั ฯ กำหนดไว้แตกต่ำงจำกกรณี ปกติ ก็ให้ มติ ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปตำมที่กำหนดนั้น โดยบริ ษทั ฯ ได้ระบุกำรลงมติไว้ตอนท้ำยของแต่ละวำระกำรประชุมแล้ว

-

หำกวำระใดมีคะแนนเสี ยงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขำด

-

ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะคนนั้น
ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น

กำรออกเสี ยงลงคะแนนในวำระเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ตอ้ งออกตำมวำระ หรื อแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่
บริ ษทั ฯ กำหนดให้ผถู ้ ือหุ้นออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งหรื อแต่งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
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4.

กำรออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ (ก) หำกผูม้ อบฉันทะระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนไว้
ในหนังสื อมอบฉันทะ บริ ษทั ฯ จะบันทึกกำรออกเสี ยงลงคะแนนดั งกล่ำว พร้อมกับกำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่ วม
ประชุมของผูร้ ับมอบฉันทะ แต่ (ข) หำกผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในวำระใด
ไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำก
ที่ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ รวมถึงกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประกำรใด ผูร้ ับมอบฉันทะมี
สิ ทธิพจิ ำรณำและลงคะแนนแทนได้ตำมที่เห็นสมควร

5.

ก่ อนลงมติ ในแต่ละวำระ ประธำนในที่ ประชุ ม หรื อบุคคลที่ ประธำนในที่ ประชุ มมอบหมำย จะเปิ ดโอกำสให้
ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุ ม แสดงควำมคิดเห็ นหรื อซัก ถำมในประเด็นที่ เกี่ ย วข้องกับ วำระนั้น ๆ ตำมควำมเหมะสม โดย
ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมสำมำรถศึกษำขั้นตอนกำรถำมคำถำมผ่ำนระบบประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 5 ทั้งนี้ ควำมคิดเห็น และ/หรื อคำถำมของผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมจะถูกอ่ำนและตอบในที่ประชุม โดย
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรดำเนินกำรใด ๆ ตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้กำรประชุมกระชับและมีประสิ ทธิภำพ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
ขั้นตอนการใช้ ระบบประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

1.

ขั้นตอนการยื่นแบบคาร้ องเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรกนิกส์
ยื่นแบบคำร้องเข้ำร่ วมประชุมผ่ำนเว็บเบรำว์เซอร์ ที่เว็บลิงก์ https://app.inventech.co.th/NINE182352R หรื อสแกน
QR Code เพื่อเข้ำสู่ระบบ
และดำเนินกำรตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คลิกเว็บลิงก์หรื อสแกน QR Code
เลือกประเภทในกำรยื่นแบบคำร้อง
กรอกข้อมูลตำมที่ระบบแสดง
 เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด
กำรเข้ำร่ วมประชุม
กดปุ่ ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”
รออีเมลจำกเจ้ำหน้ำที่แจ้งรำยละเอียดข้อมูลกำรประชุม
ชื่อผูใ้ ช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password)

2.

บริ ษทั ฯ จะเปิ ดระบบให้ผถู ้ ือหุ้น และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเองยื่นแบบคำร้องตั้งแต่วนั ที่
8 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. โดยระบบจะเปิ ดให้ยื่นคำร้องจนกว่ำจะปิ ดกำรประชุมในวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2565

3.

บริ ษทั ฯ จะเปิ ดระบบให้ผูถ้ ือหุ้น และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุมตั้งแต่เวลำ 12.00 น. (2 ชั่วโมง
ก่อนเวลำประชุม) ของวันประชุม (วันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2565) โดยให้ผถู ้ ือหุ้น และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะใช้ชื่อผูใ้ ช้งำน
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ที่ได้รับ ในกำรลงทะเบียน และปฏิบตั ิตำมคู่มือกำรใช้งำนระบบ (รำยละเอียด
ตำมด้ำนล่ำง)
การมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ

กรณี ผถู ้ ือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ ให้ผถู ้ ือหุ้นดำเนินกำรตำมวิธีกำรมอบฉันทะตำมสิ่ งที่ ส่งมำ
ด้วย 4 และจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะ พร้อมเอกสำรสำหรับแสดงสิ ทธิ เข้ำร่ วมประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มำยังบริ ษทั ฯ
ทำงไปรษณี ยต์ ำมที่ระบุดำ้ นล่ำงนี้ โดยเอกสำรจะต้องมำถึงบริ ษทั ฯ ภำยในวันที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2565
สำนักเลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภำวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหำนคร 10900
หากพบปัญหาในการใช้ งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center
02-931-9138 (ให้บริ กำรระหว่ำงวันที่ 1 – 20 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 – 17.30 น. เฉพำะวันทำกำร ไม่รวม
วันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุม (e-Register)
1.
2.
3.
4.

คลิกเว็บลิงก์สำหรับเข้ำห้องประชุมที่ได้รับทำงอีเมล
กรอกชื่ อผูใ้ ช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password)
หรื อขอรหัส OTP เพื่อเข้ำสู่ระบบ
กดปุ่ ม “เข้ำสู่ระบบ”
กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุม” โดยคะแนนเสี ยงจะ
ถูกนับเข้ำองค์ประชุม

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)
1.
2.
3.
4.

กดเมนู “กำรลงคะแนน” หรื อสัญลักษณ์
เลือกวำระที่ตอ้ งกำรลงคะแนนเสี ยง
กดปุ่ มลงคะแนนเสี ยงตำมควำมประสงค์
ระบบจะแสดงสถำนะของกำรลงคะแนนเสี ยงล่ำสุ ดที่ได้ทำกำรเลือกลงคะแนน

หำกต้องกำรยกเลิกกำรลงคะแนนเสี ยงล่ำสุ ด กรุ ณำกดปุ่ ม
(ซึ่ งหมำยควำมว่ำ ผลคะแนนล่ำสุ ดของท่ำนจะเท่ำกับกำรไม่ออกเสี ยงลงคะแนน
หรื อผลคะแนนของท่ำนจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสี ยงที่กำรประชุมกำหนด) โดย
ท่ำนสำมำรถแก้ไขกำรออกเสี ยงลงคะแนนได้จนกว่ำระบบจะปิ ดรับกำรลงคะแนนเสี ยง
ขั้นตอนการถามคาถามผ่านระบบ Inventech Connect
กดเมนู “กำรส่งคำถำม” หรื อสัญลักษณ์
1.
กำรพิมพ์คำถำม
➢ เลือกวำระที่ตอ้ งกำรสอบถำม
➢ พิมพ์คำถำมแล้ว กด “ส่ง”
2.
การส่งคาถามด้วยข้อความเสี ยง
➢ เลือกวำระที่ตอ้ งกำรสอบถำมคำถำม
➢ กดปุ่ ม “ไมโครโฟน” หรื อสัญลักษณ์
➢ จำกนั้นทำกำรพูดคำถำมที่ตอ้ งกำรซักถำม
➢ เมื่อต้องกำรหยุดอัดเสี ยงให้กดที่สัญลักษณ์กำรบันทึกเสี ยง
➢ กดปุ่ ม “ส่งคำถำม” หรื อสัญลักษณ์
คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้ งาน Inventech Connect
คู่มือการใช้ งานยื่นแบบ
คาร้ องผ่าน e-Request

คู่มือการใช้ งาน
ระบบ Inventech Connect
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หมายเหตุ กำรทำงำนของระบบประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กบั ระบบอินเทอร์เน็ตที่
รองรั บของผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ รวมถึ งอุปกรณ์ และ/หรื อโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุ ณำใช้อุปกรณ์ และ/หรื อ
โปรแกรมดังต่อไปนี้ในกำรใช้งำนระบบ
1.

2.

3.

ควำมเร็ วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
-

High Definition Video: ควรมีควำมเร็ วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ควำมเร็ วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)

-

High Quality Video: ควรมีควำมเร็ วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps

-

Standard Quality Video: ควรมีควำมเร็ วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

อุปกรณ์ที่สำมำรถใช้งำนได้
-

โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบตั ิกำร iOS หรื อ Android

-

เครื่ องคอมพิวเตอร์/เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบตั ิกำร Windows หรื อ Mac

อินเทอร์เน็ตเบรำว์เซอร์ Firefox หรื อ Chrome (เบรำว์เซอร์ที่แนะนำ) หรื อ Safari
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ดำเนินกำรก่อนวันประชุม

ผูถ้ ือหุ้นสแกน QR Code จำกหนังสื อเชิญประชุมหรื อเข้ำไปที่
เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/NINE182352R
กรอกข้อมูลสำหรับยื่นแบบคำร้อง (e-Request)
ส่งแบบคำร้อง

ผูถ้ ือหุ้นแก้ไขและส่ง
เอกสำรเพิ่มเติม
ไม่ผำ่ นกำรอนุมตั ิ

เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ
อนุมตั ิคำร้อง

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผูถ้ ือหุน้ ว่ำได้รับแบบ
คำร้องและกำลังดำเนินกำรตรวจสอบ
ผ่ำนกำรอนุมตั ิ

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งกำรปฏิเสธแบบคำร้อง

ดำเนินกำร ณ วันประชุม

แจ้งผลกำรอนุมตั ิผำ่ นอีเมลและนำส่งลิงก์
สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่ วมประชุม
ลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่ วมประชุม (e-Register)
* ขั้นตอนนี้จำนวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ถูกนับเป็ นองค์ประชุม
รับชมถ่ำยทอดสด และลงคะแนนเสี ยง (e-Voting)

หมายเหตุ
1.

กรณี รับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ้นมำกกว่ำ 1 คน ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมสำมำรถกดปุ่ ม “สลับบัญชี ” โดยบัญชีก่อนหน้ำจะยัง
ถูกนับเป็ นฐำนในกำรประชุม

2.

กรณี ออกจำกกำรประชุม ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมสำมำรถกดปุ่ ม “ออกจำกกำรประชุม” ซึ่ งระบบจะนำคะแนนเสี ยงของ
ผูถ้ ือหุ้น และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ออกจำกกำรประชุมสำหรับวำระที่ยงั ไม่ได้ลงคะแนนเสี ยง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ
นางศุภรานันท์ ตันวิรัช
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ 55 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำร วันที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2562
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิ ต แขวง
จอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร 10900
ส่วนได้เสี ยในวำระกำรประชุม ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษที่แตกต่ำงจำกกรรมกำรท่ำนอื่น ๆ
ในทุกวำระที่เสนอในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระ คือ กรรมกำรที่ไม่ได้มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรจัดกำรกิจกำรของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ร่ วม มี
ควำมเป็ นอิสระจำกผูม้ ีอำนำจควบคุม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ และไม่มีควำมสัมพันธ์อนั อำจเป็ นกำร
ขัด ขวำงกำรใช้วิจ ำรณญำณอย่ำงอิ สระของตน ทั้งนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้กำหนดนิ ย ำมกรรมกำรอิ สระซึ่ ง มี คุณสมบัติ เท่ำกับ
ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรื อ
ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกั น ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ
ของผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับ
กำรแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรื อที่ปรึ กษำของส่วน
รำชกำรซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ

3.

ไม่มีหรื อเคยมี ควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น
หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

4.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฏหมำยในลักษณะที่เป็ นบิดำ มำรดำ
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรหรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

5.

ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่ง
เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่

6.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

7.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำย หรื อที่ปรึ กษำทำงกำร
เงิน ซึ่งได้รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
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8.

ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่ วนที่ มีนัยในห้ำงหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ ปรึ กษำที่ รับ
เงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจกำร
ที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp of THB20

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น _______________
Shareholder registration number

เขียนที่
Written at
วันที่
Date
สัญชำติ
Nationality

(1) ข้ำพเจ้ำ
I/We
อยูเ่ ลขที่
Residing / located at
อำเภอ/เขต
District

ซอย
Soi

ถนน
Road

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

ตำบล/แขวง
Subdistrict

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding a total of

หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ
shares and having the vote equal to

เสี ยง ดังนี้
votes as follows:



หุ้นสำมัญ
Ordinary share

หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ
shares having the vote equal to

เสี ยง
votes



หุ้นบุริมสิทธิ
Preference share

หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ
shares having the vote equal to

เสี ยง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ ได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Company’s independent director to be his/her proxy.)
468
 ชื่อ นางศุภรานันท์ ตันวิรัช (Mrs. Suparanan Tanviruch) อำยุ 55 ปี
อยูเ่ ลขที่
Name
Age
years residing at
ถนน ชลนิเวศน์ (Chon Niwet)
ตำบล/แขวง ลาดยาว (Lat Yao)อำเภอ/เขต จตุจกั ร (Chatuchak)
Road
Subdistrict
District
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร (Bangkok)
Province

รหัสไปรษณี ย ์ 10900
Postal Code

 ชื่อ
Name

อำยุ
Age

ถนน
Road

ตำบล/แขวง
Subdistrict

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

หรือ
Or

ปี
อยูเ่ ลขที่
years residing at
อำเภอ/เขต
District
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น. ในรู ปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เพียงรู ปแบบเดียวเท่ำนั้น หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of
Shareholders on 20 April 2022, at 2.00 p.m. via electronic meeting, or such other date, time and place as the meeting may be held.
(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1
Agenda 1

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานและรายงานคณะกรรมการบริษทั สาหรับปี บัญชี 2564
To acknowledge the report on the operating results and the Board of Directors’ report for the fiscal year 2021
(ไม่มีกำรลงคะแนนเสี ยงในวำระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี บัญชี 2564 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
To consider and approve the financial statements for the fiscal year 2021 ended 31 December 2021
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปันผลสาหรั บผลการดาเนินงานสาหรั บปี บัญชี 2564 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the fiscal year
2021 ended 31 December 2021
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

Agenda 3

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
To consider and elect the directors in replacement of those who retired by rotation
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด
Elect the entire group of nominated directors
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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 เลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
Elect each nominated director individually
ชื่อกรรมกำร
นำยวรพจน์ จรรย์โกมล
Director’s name
Mr. Voraphot Chanyakomol
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจาปี 2565
To consider and determine the directors’ remuneration for the year 2022
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาหรับปี บัญชี 2565
To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fee for the fiscal year
2022
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters (if any)
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) กำรลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ำกำร
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสี ยงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูถ้ ือหุ้น
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed
incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.
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(6) ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจน หรื อใน
กรณี ที่ ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีกำรแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม ข้อ เท็จ จริ ง ประกำรใด ให้ ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะมี สิ ท ธิ พิ จ ำรณำและลงมติ แ ทนข้ำ พเจ้ำได้
ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in
the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including
in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote
on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
กิจกำรใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะกระทำไปในกำรประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตำมที่ขำ้ พเจ้ำระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our
voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
1.

ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสี ยงได้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split
his/her votes to different proxies to vote separately.

2.

วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated
directors, can be elected.

3.

ในกรณี ที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจำต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the
Attachment to this Proxy Form B.
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8
ข้ อบังคับของบริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35.

กำรประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้งั สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั ฯ หรื อจังหวัดใกล้เคียง
หรื อ ณ ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรจะกำหนด

ข้อ 36.

ให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นอย่ำงน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง กำรประชุมเช่นว่ำนี้ ให้เรี ยกว่ำ “ประชุมสำมัญ” กำรประชุ ม
สำมัญดังกล่ำวให้จดั ให้มีข้ ึนภำยในสี่ (4) เดือนภำยหลังวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ กำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
ครำวอื่น ๆ ให้เรี ยกว่ำ “ประชุมวิสำมัญ”
คณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ้น คนหนึ่งหรื อหลำยคนซึ่ง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละสิ บของจำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ท้ งั หมด จะเข้ำชื่ อกันทำหนังสื อขอให้
คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในกำรที่ขอให้
เรี ยกประชุ มไว้ให้ชัดเจนในหนังสื อดังกล่ำวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ้น
ภำยในสี่ สิบห้ำวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจำกผูถ้ ือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมกำรไม่จดั ให้มีกำรประชุมภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ผูถ้ ือหุ้นทั้งหลำยซึ่งเข้ำชื่อ
กันหรื อผูถ้ ือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตำมที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภำยใน 45 วันนับแต่วนั
ครบกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่ำเป็ นกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรี ยกประชุม
โดยบริ ษทั ฯ ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็ นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและอำนวยควำมสะดวกตำม
สมควร
ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นกำรเรี ยกประชุมเพรำะผูถ้ ือหุ้นตำมวรรคสำมครั้งใดจำนวนผูถ้ ือหุ้น
ซึ่ งมำร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 38. ของข้อบังคับนี้ ผูถ้ ือหุ้นตำมวรรคสำมต้อง
ร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั ฯ

ข้อ 37.

ในกำรบอกกล่ำวเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมกำรจัดทำหนังสื อนัดประชุ มระบุสถำนที่ วัน เวลำ
ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่ำ
เป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจำรณำ พร้อมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่ องดังกล่ำว
และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ้นและนำยทะเบียนบริ ษทั มหำชนจำกัดทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
และให้โฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้อง
โฆษณำเป็ นระยะเวลำสำม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38.

ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นไม่ว่ำจะเป็ นกำรประชุ มด้วยตนเองหรื อเป็ นกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ต้องมี
จำนวนผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คนหรื อไม่นอ้ ย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ำยได้ท้งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณี ที่มีกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ กำรดำเนิ นกำรจะต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่
กฎหมำยกำหนด
ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จำนวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมำ
เข้ำร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นได้เรี ยกนัดเพรำะผูถ้ ือหุ้น
ร้องขอกำรประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นมิใช่เป็ นกำรเรี ยกประชุมเพรำะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้
นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในกำรประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่จำเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39.

ข้อ 40.

ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้ำประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ กำรมอบ
ฉันทะจะต้องทำเป็ นหนังสื อลงลำยมื อชื่ อผูม้ อบฉันทะ และทำตำมแบบที่ นำยทะเบียนบริ ษทั มหำชนจำกัด
กำหนด โดยให้มอบแก่ประธำนกรรมกำรหรื อบุคคลซึ่ งประธำนกรรมกำรกำหนดไว้ ณ สถำนที่ประชุมก่อน
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้ำประชุม และอย่ำงน้อยให้มีรำยกำรดังต่อไปนี้
ก.

จำนวนหุ้นที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่

ข.

ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ

ค.

ครั้งที่ของกำรประชุมที่มอบฉันทะให้เข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

กำรประชุมผูถ้ ือหุ้นให้เป็ นไปตำมลำดับระเบียบวำระที่กำหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจำนวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจำรณำเรื่ องตำมระเบียบวำระที่กำหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมด อำจขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่ อง
อื่นนอกจำกที่กำหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจำรณำเรื่ องตำมระเบียบวำระที่กำหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจำเป็ นต้องเลื่อนกำรพิจำรณำ ให้ที่ประชุมกำหนดสถำนที่ วัน และเวลำที่จะประชุมครั้ง
ต่อไป และให้คณะกรรมกำรส่งหนังสื อนัดประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ และระเบียบวำระกำรประชุมไปยังผูถ้ ือ
หุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนกำรประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ
สำม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณำเป็ นระยะเวลำสำม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41.

ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ้น ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุ ม หรื อไม่อำจ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร
หรื อมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ ประชุม
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ข้อ 42.

ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจำก
กำรออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร

ข้อ 43.

กำรออกเสี ยงลงมติใด ๆ หรื อกำรอนุมตั ิกิจกำรใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบด้วยคะแนน
เสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ื อหุ้นซึ่ งมำประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นใน
ข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตำมที่กฎหมำยจะกำหนดไว้ หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อย
กว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
•
•
•

•
•
•
•

กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหรื อบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
กำรซื้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั มหำชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมำเป็ นของบริ ษทั ฯ
กำรทำ แก้ไข หรื อเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริ ษทั ฯ ทั้งหมด หรื อบำงส่ วนที่สำคัญ กำร
มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกำไรขำดทุนกัน
กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
กำรเพิ่มทุนและกำรลดทุน
กำรออกหุ้นกู้
กำรควบบริ ษทั หรื อกำรเลิกบริ ษทั
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