
 
 
 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  

ประจ าปี 2565 
 
 
 
 
 

บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
วนัพุธท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

โดยวิธีการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว 
 
 

 
 
 
 
 
 

เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดพจิารณาใช้วธีิการมอบฉันทะให้กรรมการอสิระ  

หรือเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 



 

ค ำบอกกล่ำวกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

ค ำบอกกล่ำวกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดู
เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ฉบบัน้ี จดัท ำข้ึนเพื่อแจง้ให้ท่ำนทรำบเก่ียวกบันโยบำยในกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ในฐำนะผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉนัทะ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทน
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่ำนตำมกฎหมำยในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กบ็รวบรวม  

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ช่ือ-นำมสกุล สญัชำติ อำย ุวนัเดือน
ปีเกิด ภำพถ่ำย หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน (หรือหมำยเลขบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรือหมำยเลขหนงัสือเดินทำง) 
เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท์ อีเมล รำยละเอียดกำรถือหุ้น/หลกัทรัพย ์รำยละเอียดกำรมอบฉันทะ 
ขอ้มูลกำรออกเสียงลงคะแนน ภำพและเสียงระหว่ำงกำรประชุม และข้อมูลเก่ียวกับกำรใช้งำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
หมำยเลขไอพี (IP Address) เป็นตน้ 

หมำยเหตุ ส ำหรับเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียน และ/หรือกำรมอบฉันทะท่ีท่ำนน ำส่งใหแ้ก่บริษทัฯ ซ่ึงอำจ
ปรำกฏขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว เช่น เช้ือชำติ หมู่โลหิต ศำสนำ อนัเป็นขอ้มูลท่ีไม่จ ำเป็นส ำหรับกำรประชุมผูถื้อ
หุ้น บริษทัฯ ขอเรียนให้ทรำบว่ำบริษทัฯ ไม่มีเจตนำท่ีจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหวดงักล่ำว ดงันั้น ท่ำนจึง
สำมำรถขีดฆ่ำเพ่ือปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหวก่อนน ำส่งเอกสำรดงักล่ำวให้แก่บริษทัฯ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีท่ำน
ไม่ไดป้กปิดขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหวดงักล่ำว บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมี
ควำมอ่อนไหวของท่ำนบนเอกสำรท่ีไดรั้บ โดยไม่ถือวำ่บริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหวดงักล่ำว 

2. วตัถุประสงค์ในกำรเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยอำศัย (1) ฐำนประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมำย (2) ฐำนกำรเขำ้ท ำและปฏิบติัตำมสัญญำ (3) ฐำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือ (4) ฐำนทำงกฎหมำยอ่ืน ๆ ตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย
ของบริษทัฯ ในฐำนะบริษทัจ ำกดัมหำชน และบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อกำรตรวจสอบ
ยืนยนัตวัตน กำรลงทะเบียน กำรนับองคป์ระชุม กำรนบัคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถื้อหุ้น กำรติดต่อและจดัส่งเอกสำร
ของบริษทัฯ ทั้งน้ี หำกท่ำนไม่ประสงคใ์หข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ ำเป็นของท่ำนแก่บริษทัฯ เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินกำร
ตำมท่ีกล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมกำรประชุมผูถื้อหุ้น หรือกำรด ำเนินกำร
อ่ืนใดใหแ้ก่ท่ำนซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวในกำรด ำเนินกำร 

3. ระยะเวลำในกำรเกบ็รักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวเ้ป็นระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมสมควรเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์
ของบริษทัฯ ในกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล อยำ่งไรก็ดี เพ่ือกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย บริษทัฯ อำจ
มีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวน้ำนข้ึนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 



 

4. บุคคลทีบ่ริษัทฯ อำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

บริษทัฯ อำจเปิดเผยหรือถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหแ้ก่บุคคลท่ีสำม ดงัต่อไปน้ี  

1) ผูใ้ห้บริกำรท่ีบริษัทฯ ว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เพ่ือประโยชน์ในกำร
ลงทะเบียนเขำ้ร่วมกำรประชุมผูถื้อหุน้ กำรนบัองคป์ระชุมและคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

2) หน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนก ำกบัดูแล เพ่ือปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยของบริษทัฯ เช่น กรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกำรน ำส่งรำยงำนกำรประชุมและบญัชี
รำยช่ือผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

3) เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือเผยแพร่ภำพวดีีทศัน์จำกกำรประชุมผูถื้อหุน้และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

5. สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มีสิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล (เฉพำะกรณีท่ีบริษทัฯ อำศยัควำมยินยอมของท่ำน) สิทธิในกำรเขำ้ถึงหรือขอส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคล
เก่ียวกบัท่ำนท่ีบริษทัฯ ด ำเนินกำรอยู ่สิทธิในกำรให้โอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอใหร้ะงบัใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอแกไ้ข
ขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง สิทธิในกำรยื่นค ำร้อง ทั้ งน้ี ภำยใตห้ลกัเกณฑ์และวิธีกำรตำมท่ีกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด โดยบริษทัฯ อำจปฏิเสธค ำขอของท่ำนไดโ้ดยเหตุผลอนัสมควรและโดยชอบ 

6. ช่องทำงกำรตดิต่อ 

หำกท่ำนมีค ำถำม ขอ้สงสัยหรือมีควำมประสงค์ท่ีจะใชสิ้ทธิของท่ำนเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน โปรด
ติดต่อบริษทัฯ ตำมรำยละเอียดท่ีระบุดำ้นล่ำงน้ี 

ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทั 
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 333 อำคำรเลำ้เป้งงว้น 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพว่ง ถนนวภิำวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท ์02-091-5900 
อีเมล investor@nine.co.th 
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บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
Nation International Edutainment Public Company Limited 

วนัท่ี 18 มีนำคม พ.ศ. 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 

เรียน ท่ำนผูถื้อหุ้น  
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แบบ QR Code 

2. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือให้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้ง
ออกตำมวำระ 

3. ขอ้มูลและประวติัโดยสังเขปของผูส้อบบญัชีจำกบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

4. หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในกำรมอบฉันทะ กำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และกำรออกเสียง
ลงคะแนนและวิธีกำรนบัคะแนนเสียง 

5. ขั้นตอนกำรใชร้ะบบประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ Inventech Connect  

6. ขอ้มูลกรรมกำรอิสระประกอบกำรมอบฉนัทะและนิยำมกรรมกำรอิสระ 

7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  

8. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี 4 กำรจดัประชุมผูถื้อหุ้น 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
มีมติให้เรียกประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 ในวนัท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น. ในรูปแบบกำรประชุมผำ่น
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่ำนั้น เพื่อพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานคณะกรรมการบริษัทส าหรับปีบัญชี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อน ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนคณะกรรมกำรส ำหรับปีบญัชี 
2564 ซ่ึงปรำกฏอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษทัส ำหรับปีบญัชี 2564 ให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 รับทรำบ 

หมายเหตุ: เป็นวำระแจง้เพ่ือทรำบ จึงไม่มีกำรลงมติในวำระน้ี 
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วาระท่ี 2  พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีบัญชี 2564 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบกำรเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส ำหรับปีบัญชี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี  
31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 ไดผ้่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีและผำ่นกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ เห็นว่ำ
ถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดงัปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 2565 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินส ำหรับปีบญัชี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบ
จำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำตและผำ่นกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

หมายเหตุ: วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปีบัญชี 2564 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี 6 ขอ้ 48 และขอ้ 49 ก ำหนดว่ำ ห้ำมมิให้ประกำศ
อนุญำตจ่ำยเงินปันผล นอกจำกโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือมติของคณะกรรมกำร กรณีท่ีมีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังครำวได ้เม่ือปรำกฏแก่กรรมกำรว่ำ บริษทัฯ มีก ำไร
พอสมควรท่ีจะกระท ำเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ้่ำยเงินปันผลแลว้ให้รำยงำนให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทรำบในกำรประชุมผูถื้อหุ้น
ครำวต่อไป ทั้งน้ี นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัฯ คือไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิ (ตำมงบกำรเงินเฉพำะ
บริษทัฯ) หลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส ำรองตำมกฎหมำย และส ำรองอื่น ๆ ท่ีจ ำเป็นและเหมำะสม นอกจำกน้ี ตำมมำตรำ 
115 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัดฯ”) ได้
ก ำหนดว่ำ กำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร จะกระท ำมิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดท่ีขำดทุนสะสมอยู่  
ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล  

จำกผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษทัฯ ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีบญัชี 2564 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 นั้น ปรำกฏว่ำ บริษทัฯ มีผลขำดทุนสะสมเท่ำกบั 398.59 ลำ้นบำท จึงไม่สำมำรถ
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปีให้กบัผูถื้อหุ้นได ้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 2565 พิจำรณำอนุมติังดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีบญัชี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 
2564 เน่ืองจำกบริษทัฯ มีผลขำดทุนสะสม ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมำตรำ 115 แห่งพ.ร.บ. บริษทั
มหำชนจ ำกดัฯ  

หมายเหตุ: วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  
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วาระท่ี 4   พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตำมมำตรำ 71 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหำชนจ ำกดัฯ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 18 
ก ำหนดว่ำ ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยหน่ึงในสำมโดยอตัรำ ถำ้
จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ ำนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสำม และกรรมกำร 
ผูอ้อกจำกต ำแหน่งอำจจะไดรั้บเลือกให้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกได ้ 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกรรมกำรทั้งส้ินจ ำนวน 5 รำย โดยในปี 2565 กรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระมีจ ำนวน 1 
รำย ไดแ้ก่ นำยวรพจน์ จรรยโ์กมล ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ำมีคุณสมบติัเหมำะสม เพื่อ เขำ้รับกำร
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 ระหว่ำงวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 25 มกรำคม 
พ.ศ. 2565 โดยแจง้ข่ำวผ่ำนเวบ็ไซต์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ผลปรำกฏว่ำ ไม่มีผูถื้อหุ้น
รำยใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร    

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริษทั (ไม่รวมกรรมกำรผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจำรณำกลัน่กรองอย่ำง
รอบคอบและระมดัระวงัถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีสมควรไดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัฯ จำกหลกัเกณฑ์ส ำคญั
ต่ำง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยกำรไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ำมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ประสบกำรณ์ 
ควำมเช่ียวชำญ และควำมเหมำะสมดำ้นควำมหลำกหลำยของทกัษะท่ีจ ำเป็นและยงัขำดอยูใ่นคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึง
ผลกำรปฏิบติังำนในต ำแหน่งกรรมกำรท่ีผ่ำนมำ ซ่ึงเป็นท่ีประจกัษว่์ำ นำยวรพจน์ จรรยโ์กมล ไดทุ้่มเทปฏิบติัหน้ำท่ีตำม
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบและกรอบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  ประกอบกบัไม่มีผูถื้อหุ้นรำยใดเสนอช่ือบุคคล
เพื่อเขำ้รับกำรลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 พิจำรณำ
เลือกตั้งนำยวรพจน์ จรรยโ์กมล กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหน่ึง ประวติัของกรรมกำรที่ตอ้งออกตำม
วำระปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 

หมายเหตุ: วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 5  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตำมมำตรำ 90 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหำชนจ ำกดัฯ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 34 
ก ำหนดว่ำ กรรมกำรมีสิทธิไดรั้บค่ำตอบแทนในรูปของเงินรำงวลั เบ้ียประชุม บ ำเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลกัษณะอื่น ตำมท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจำรณำและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม  
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หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนกำรเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร  

คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นว่ำ กำรสรรหำกรรมกำรและกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร เป็นกิจกำร
ท่ีส ำคญั จึงมีนโยบำยก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูท้  ำหน้ำท่ีพิจำรณำกลัน่กรองกำรสรรหำกรรมกำรและกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเอง ซ่ึงคณะกรรมกำรไดพิ้จำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำกลัน่กรอง
อย่ำงละเอียดถึงปัจจยัต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม โดยพิจำรณำเปรียบเทียบข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษทัอื่นท่ีอยู่ใน
อุตสำหกรรมประเภทเดียวกนั และ/หรือบริษทัจดทะเบียนอื่นในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีมีมูลค่ำตลำด (Market Capitalization) 
ใกลเ้คียงกนั รวมถึงภำระหน้ำท่ี บทบำทควำมรับผิดชอบ ตลอดจนกำรขยำยตวัทำงธุรกิจ และกำรเติบโตทำงผลก ำไรของ
บริษทัฯ ประกอบกำรพิจำรณำ 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 2565 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจ ำปี 2565 ในอตัรำรำยปีตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏดงัน้ี (อตัรำ
คงเดิมเหมือนปีท่ีผำ่นมำ) และก ำหนดจ่ำยเป็นรำยไตรมำส โดยไม่มีค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ 

หน่วย: บำท 

ต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน 

 ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564  

ประธำนกรรมกำร 400,000 400,000 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 400,000 400,000 

กรรมกำรตรวจสอบ 300,000 300,000 

กรรมกำรท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหำร 200,000 200,000 

กรรมกำรบริหำร 200,000 200,000 

หมายเหตุ: วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม  

วาระท่ี 6  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปีบญัชี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 120 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหำชนจ ำกดัฯ ซ่ึงก ำหนดให้ท่ี
ประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปีแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริษทัทุกปี คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้คดัเลือกผูส้อบบัญชีตำมเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษทัมหำชนจ ำกัดฯ และประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยไดพ้ิจำรณำผลกำรปฏิบติังำนในปีท่ีผำ่นมำของผูส้อบบญัชีจำกบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั แลว้มีควำมเห็น
ว่ำผูส้อบบญัชีจำกบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบและมีควำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ 
เป็นอย่ำงดี จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษทั ส ำนักงำน  
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อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส ำหรับปีบญัชี 2565 โดยก ำหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็น 
ผูต้รวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

รายช่ือ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวนปีที่สอบบญัชีของบริษัทฯ 

1. นำยพรอนนัต ์กิจนะวนัชยั 7792 1ปี (ปี 2564) 

2. นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน 3930 ยงัไม่เคยลงลำยมือช่ือในงบกำรเงิน 

3. นำยณัฐวุฒิ สันติเพช็ร 5730 1ปี (ปี 2563) 

ขอ้มูลและประวติัโดยสังเขปของผูส้อบบญัชีขำ้งตน้ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่ำน ไม่มีควำมสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นต่อ
งบกำรเงินของบริษทัฯ และมีผลกำรปฏิบติังำนท่ีดีเป็นท่ีน่ำพอใจ รวมถึงมีคุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยฯ์  

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทั โดยกำรเสนอแนะและกำรกลัน่กรองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้
พิจำรณำค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2565 แลว้ มีควำมเห็นว่ำค่ำสอบบญัชีมีควำมเหมำะสมกบัคุณภำพและขอบเขตของกำรสอบ
บญัชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 พิจำรณำก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2565 ของบริษทัฯ 
เป็นเงินจ ำนวน 1,600,000 บำท เพ่ิมขึ้นจำกปีบญัชี 2564 จ ำนวน 400,000 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 เน่ืองจำกจ ำนวน
ธุรกรรมของบริษทัฯ เพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญัจำกกำรเขำ้ลงทุนในธุรกิจคำ้ปลีก ส ำหรับค่ำบริกำรอื่น บริษทัฯ ไม่ไดรั้บ
บริกำรอื่นจำกบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ในรอบปีท่ีผำ่นมำ 

อน่ึง บริษทัฯ ขอแจง้ให้ทรำบว่ำ ผูส้อบบญัชีจำกบริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั จะเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ย่อยทั้งหมดของบริษทัฯ จ ำนวน 2 แห่ง ส ำหรับรอบบัญชีประจ ำปี 2565 โดยค่ำสอบบัญชีในเบ้ืองต้นเป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 220,000 บำท ลดลงจำกปีท่ีผำ่นมำจ ำนวน 10,000 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.35  

ขอ้มูลเปรียบเทียบค่ำสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยของบริษทัฯ ระหว่ำงปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) และปี 
2564 มีดงัน้ี 

   หน่วย: บำท 

ค่าสอบบัญชี ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 เปรียบเทียบ  

บริษทัฯ  1,600,000  1,200,000  เพ่ิมขึ้น 400,000 

บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 220,000  230,000  ลดลง 10,000  

รวม 1,820,000 1,430,000 เพิม่ขึน้ 390,000  
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำกลัน่กรองกำร
คดัเลือกผูส้อบบญัชี ตลอดจนก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 
2565 พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ไดแ้ก่ นำยพรอนันต์ กิจนะวนัชัย และ/หรือนำยศุภชยั 
ปัญญำวฒัโน และ/หรือนำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส ำหรับปี 2565 และก ำหนดค่ำตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีส ำหรับปี 2565 เป็นเงินจ ำนวน 1,600,000 บำท และรับทรำบกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกำรก ำหนดค่ำสอบบญัชี
ในเบ้ืองตน้ของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ 

หมายเหตุ: วำระน้ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 7  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ: ตำมมำตรำ 105 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหำชนจ ำกดัฯ เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำวำระกำรประชุม
ครบตำมระเบียบวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้
ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด สำมำรถขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมได้ 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ จะเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นแสดงควำมคิดเห็น หรือซักถำมในเร่ืองอ่ืน ๆ เก่ียวกบับริษทัฯ 
นอกเหนือจำกท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุมในวำระท่ี 7 น้ี 

กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 ในคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่ำนั้น โดยบริษทัฯ มิได้จัดเตรียมสถำนท่ีหรือห้องประชุมส ำหรับกำรประชุม 
แต่อยำ่งใด ในกำรน้ี บริษทัฯ จะเปิดระบบให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะยื่นแบบค ำร้อง เพื่อขอรับช่ือผูใ้ชง้ำน (Username) 
รหัสผ่ำน (Password) และเวบ็ลิงก์ (Weblink) ส ำหรับกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมตั้งแต่วนัท่ี 8 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 
8.30 น. โดยผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลำ 12.00 น. ของวนัประชุมเป็นตน้ไป 
จนกว่ำจะปิดกำรประชุม 

เว็บลิงก์ https://app.inventech.co.th/NINE182352R ส ำหรับลงทะเบียน
ยื่นแบบค ำร้องเพื่อขอรับช่ือผูใ้ช้งำน รหัสผ่ำน และเว็บลิงก์ ส ำหรับกำร
ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมหรือสแกน QR Code เพื่อเขำ้สู่ระบบ 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โปรดศึกษำหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัใน
กำรมอบฉนัทะ กำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และกำรออกเสียงลงคะแนนตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 4 และขั้นตอนกำรใชง้ำนระบบ
ประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ Inventech Connect ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 5 หำกมีขอ้สงสัยหรือประสบปัญหำทำงเทคนิคในกำร
ลงทะเบียนและกำรเขำ้ร่วมประชุม สำมำรถติดต่อหมำยเลขโทรศพัท์ 02 931 9138 ในระหว่ำงวนัท่ี 8 - 20 เมษำยน พ.ศ. 
2565 เวลำ 8.30 น. – 17.30 น. (เฉพำะวนัท ำกำรเท่ำนั้น)  
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หำกผูถื้อหุ้นไม่สะดวกเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำร
อิสระของบริษทัฯ เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยผูถื้อหุ้นสำมำรถศึกษำขอ้มูลกรรมกำรอิสระ
ประกอบกำรมอบฉันทะและนิยำมกรรมกำรอิสระ ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 6 และเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. 
หรือแบบ ค. แบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงสำมำรถดำวน์โหลดไดจ้ำกเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ พร้อมแนบหลกัฐำนกำรแสดงสิทธิเขำ้
ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 4 ในกำรน้ี บริษทัฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำม
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 7 

ทั้งน้ี เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำร บริษทัฯ ขอควำมร่วมมือจำกผูถื้อหุ้นให้จัดส่ง
หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนมำยงับริษทัฯ ทำงไปรษณียต์ำมท่ีอยูท่ี่ระบุดำ้นล่ำงน้ี ภำยในวนัท่ี 
18 เมษำยน พ.ศ. 2565 

ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทั  
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 333 อำคำรเลำ้เป้งงว้น 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง  
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหำนคร 10900  

หำกผูถื้อหุ้นมีค ำถำมเก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุมท่ีตอ้งกำรให้บริษทัฯ ช้ีแจง ผูถื้อหุ้นสำมำรถจดัส่งค ำถำม 
พร้อมระบุช่ือ ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์และอีเมล (ถำ้มี) ท่ีสำมำรถติดต่อได ้มำยงับริษทัฯ ทำงอีเมลท่ี investor@nine.co.th  

อน่ึง บริษทัฯ จะด ำเนินกำรประชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี 4 กำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 8 

 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
  
 นำยรำเชน ลีรพนัธ์ุ 
 ประธำนกรรมกำร 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

(ประกอบการพจิารณาในวาระที่ 4 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ) 

ช่ือ-นามกลุ นำยวรพจน์ จรรยโ์กมล  

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมกำร 

หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหากรรมการ พิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริษทั 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมกำร 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 ปี 

อายุ 54 ปี 

การศึกษา -  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (กำรเงิน) University of Dallas, Texas, USA 

-  ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (โลหะกำร) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสูตรประกำศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 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 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

อ่ืน ๆ (2 บริษัท) 

ม.ค. 2563 - ปัจจบุนั 

 

ก.พ. 2564 - ปัจจบุนั 

 

กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

บมจ. มำสเตอร์ แอด 

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำร 

บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่

บริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท) 

2561 - ปัจจบุนั 

2561 - ปัจจบุนั 

กรรมกำร - บจก. เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์

กรรมกำร - บจก. วนัเวิลด ์มีเดีย 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีม ี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี-  

ประวัติการท างาน 2558 - 2561 กรรมกำรบริหำร และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีสำยงำน
กำรเงิน บมจ. ย ูซิต้ี 

จ านวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง  

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

-ไม่มี-  

จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรบริหำร 

ผูถื้อหุ้น 

10/10 คร้ัง 

8/8 คร้ัง 

1/1 คร้ัง 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด 

(ประกอบการพจิารณาในวาระที่ 6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปีบญัชี 2565) 

ช่ือ - นามสกุล: นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย  สัญชำติ: ไทย 
เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญำต: 7792 
วุฒิกำรศึกษำ:  
- เศรษฐศำสตร์มหำบณัฑิต สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
- บญัชีบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประสบกำรณ์ท ำงำน: ปฏิบติังำนดำ้นกำรสอบบญัชีร่วมกบับริษทัส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นเวลำมำกกว่ำ 20 ปี  
ต ำแหน่ง: หุ้นส่วน 
จ ำนวนหุน้ของบริษทัฯ ท่ีถือครอง (ร้อยละ): ไม่มี  
ควำมสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใด ๆ กบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว: ไม่มี 
ประวติักำรกระท ำผดิกฎหมำย: ไม่มี 

ช่ือ - นามสกุล: นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  สัญชำติ: ไทย 
เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญำต: 3930 
วุฒิกำรศึกษำ:  
- ปริญญำโท ดำ้นกำรจดักำร สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณัฑิต สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน: ปฏิบติังำนดำ้นกำรสอบบญัชีร่วมกบับริษทัส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นเวลำมำกกว่ำ 35 ปี  
ต ำแหน่ง: หุ้นส่วนอำวุโส 
จ ำนวนหุน้ของบริษทัฯ ท่ีถือครอง (ร้อยละ): ไม่มี  
ควำมสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใด ๆ กบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว: ไม่มี 
ประวติักำรกระท ำผดิกฎหมำย: ไม่มี 

ช่ือ - นามสกุล: นายณัฐวุฒิ สันติเพช็ร  สัญชำติ: ไทย 
เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญำต: 5730 
วุฒิกำรศึกษำ:  
- บญัชีมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน: ปฏิบติังำนดำ้นกำรสอบบญัชีร่วมกบับริษทัส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นเวลำมำกกว่ำ 20 ปี  
ต ำแหน่ง: หุ้นส่วน 
จ ำนวนหุน้ของบริษทัฯ ท่ีถือครอง (ร้อยละ): ไม่มี 
ควำมสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใด ๆ กบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว: ไม่มี 
ประวติักำรกระท ำผดิกฎหมำย: ไม่มี 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในการมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง 

การมอบฉันทะ 

กรณีผูถื้อหุ้นไม่สะดวกเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระของ
บริษทัฯ เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีก ำหนด
โดยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ซ่ึงไดก้ ำหนดแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะในกำรประชุมผูถื้อหุ้นไว ้3 แบบ ไดแ้ก่ 

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงป็นแบบท่ีง่ำยไม่ซบัซอ้น 

แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั 

แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผูถื้อหุ้นตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 7 หรือผูถื้อหุ้นสำมำรถดำวน์โหลด
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไดจ้ำกเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.nine.co.th 

วิธีการมอบฉันทะ 

1. ผูถื้อหุ้นสำมำรถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเทำ่นั้น เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ี
เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น ให้ใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

2. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะแต่เพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็น
ผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น ซ่ึงใชห้นงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. 

3. ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ ซ่ึงมีขอ้มูลและรำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 6 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ ขอแนะน ำให้ใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข.และ
ระบุกำรออกเสียงในแต่ละวำระ 

4. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะตอ้งกรอกรำยละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถูกตอ้งครบถว้น ลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและ
ผูรั้บมอบฉันทะ (กรณีผูถื้อหุ้นไม่ไดเ้ลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ) และติดอำกรแสตมป์จ ำนวน 
20 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำอำกรแสตมป์และลงวนัท่ีของหนังสือมอบฉันทะดงักล่ำว ทั้งน้ี บริษทัฯ จะอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรจดัเตรียมอำกรแสตมป์ส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมประชุมโดยกำรมอบฉนัทะ 

http://www.nine.co.th/
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5. กำรมอบฉนัทะเพื่อเขำ้ร่วมประชุมแทนตนเอง  

5.1) กรณีมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเขำ้ร่วมประชุมผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะด ำเนินกำร
ตำมขอ้ 1. - 4. ขำ้งตน้ และยื่นแบบค ำร้อง เพื่อขอรับช่ือผูใ้ชง้ำน (Username) รหัสผ่ำน (Password) และเวบ็ลิงก์ 
(Weblink) ส ำหรับกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม ทั้งน้ี ค  ำแนะน ำและวิธีกำรยื่นค ำร้องปรำกฏในขั้นตอนกำร
ใชร้ะบบประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ Inventect Connect ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 5 

5.2) กรณีมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ เขำ้ร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผูถื้อหุ้นด ำเนินกำร
ตำมข้อ 1. - 4. ข้ำงต้น และส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งเอกสำรแสดงสิทธิเข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ มำยงับริษทัฯ ตำมวิธีกำรในขอ้ 6. ดำ้นล่ำง โดยไม่ต้องยื่นแบบค ำร้อง เพื่อขอรับช่ือผูใ้ชง้ำน 
(Username) รหสัผำ่น (Password) และเวบ็ลิงก ์(Weblink) ส ำหรับกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 

6. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ ไม่ว่ำจะเป็นกรณีตำมขอ้ 5.1) หรือขอ้ 5.2) ส่งหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงกรอกรำยละเอียดครบถว้น
ตำมขอ้ 4. และเอกสำรส ำหรับแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรกนิกส์ ภำยในวนัท่ี 18 เมษำยน พ.ศ. 2565 
ตำมท่ีอยูท่ี่ระบุดำ้นล่ำงน้ี 

ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทั  
บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 333 อำคำรเลำ้เป้งงว้น 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง  
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหำนคร 10900 

เอกสารส าหรับแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรกนิกส์  

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

(1) กรณีเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ซ่ึงปรำกฏรูปถ่ำยของผูถื้อหุ้นและยงั
ไม่หมดอำยุ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร ใบอนุญำตขบัขี่ บตัรประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 
หนงัสือเดินทำง เป็นตน้ และหำกมีกำรเปล่ียน ช่ือ-นำมสกุล ให้ยื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย 

(2) กรณีมอบฉันทะ (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงกรอกขอ้ควำมถูกตอ้ง
ครบถว้น และลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉันทะ (ข) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออก
ให้ของผูม้อบฉันทะ โดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.(1) ซ่ึงผูม้อบฉันทะไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
และ (ค) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะ โดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.(1) 
ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
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2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

(1) กรณีเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง (ก) ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีมีขอ้ควำมแสดงให้เห็น
ว่ำ ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเป็นผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล ซ่ึงออกโดยกระทรวงพำณิชยห์รือหน่วยงำนท่ีมี
อ ำนำจ และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้
อ ำนำจกระท ำกำรแทนของนิติบุคคล และ (ข) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู ้มีอ  ำนำจ
กระท ำกำรแทนนิติบุคคล โดยมีรำยละเอียดตำมข้อ 1.(1) ซ่ึงผูมี้อ  ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล ได้ลง
ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(2) กรณีมอบฉันทะ (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงกรอกขอ้ควำมถูกตอ้ง
ครบถว้น และลงลำยมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ (ข) ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคลท่ีมีขอ้ควำมแสดงให้เห็นว่ำ ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉันทะเป็นผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล 
ซ่ึงออกโดยกระทรวงพำณิชยห์รือหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจ และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนของนิติบุคคล (ค) ส ำเนำเอกสำรแสดง
ตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะ โดยมี
รำยละเอียดตำมขอ้ 1.(1) ซ่ึงผูมี้อ  ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง และ (ง) 
ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะ โดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.(1) ซ่ึงผูรั้บ
มอบฉนัทะไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

เอกสำรจำกคสัโตเดียน (Custodian) 

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงกรอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น และลงลำยมือช่ือของผูมี้อ ำนำจกระท ำกำร
แทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

(2) หนงัสือยืนยนัว่ำกำรไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(3) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ท่ีมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำ  
ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉันทะเป็นผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 
6 เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น และผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ลงลำยมือช่ือ
รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(4) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึง
ลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะ โดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.(1) ซ่ึงผูมี้อ  ำนำจกระท ำกำรแทนของคสัโตเดียน 

(Custodian) ไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(5) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู ้รับมอบฉันทะ โดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.(1) ซ่ึงผูรั้บ

มอบฉนัทะไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
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เอกสำรหลกัฐำนจำกผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศ 

(1) ส ำเนำหนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน 

(2) กรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศเป็นบุคคลธรรมดำ ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของ
ผูถื้อหุ้น โดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.(1) ซ่ึงผูมี้อ  ำนำจกระท ำกำรแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ได้ลง
ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(3) กรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศเป็นนิติบุคคล (ก) ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของ
ผูถื้อหุ้นท่ีมีขอ้ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบอ ำนำจตำม (1) ขำ้งตน้ เป็นผูมี้อ ำนำจกระท ำกำร
แทนนิติบุคคล และผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง และ (ข) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล โดยมี
รำยละเอียดตำมขอ้ 1.(1) และผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ไดล้งลำยมือช่ือรับรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง 

การลงทะเบียน 

บริษทัฯ จะเปิดระบบให้ผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลำ 12.00 น. ของวนัประชุม (2 
ชั่วโมงก่อนเวลำประชุม) เป็นตน้ไปจนกว่ำจะปิดประชุม ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิมิให้ผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะถอนกำรลงทะเบียนภำยหลงัเร่ิมกำรประชุมและขอสงวนสิทธิปฏิเสธกำรลงทะเบียนภำยหลงัปิดกำรประชุม 

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง   

1. กำรออกเสียงลงคะแนนจะกระท ำโดยเปิดเผย โดยหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง  

2. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

- ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมำยหรือข้อบงัคบัของบริษทัฯ ก ำหนดไวแ้ตกต่ำงจำกกรณีปกติ ก็ให้มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นเป็นไปตำมท่ีก ำหนดนั้น โดยบริษทัฯ ไดร้ะบุกำรลงมติไวต้อนทำ้ยของแต่ละวำระกำรประชุมแลว้ 

- หำกวำระใดมีคะแนนเสียงเท่ำกนั ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

- ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะคนนั้น 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

3. กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระ หรือแต่งตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่ 
บริษทัฯ ก ำหนดให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  
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4. กำรออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ (ก) หำกผูม้อบฉันทะระบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนไว้
ในหนังสือมอบฉันทะ บริษทัฯ จะบนัทึกกำรออกเสียงลงคะแนนดังกล่ำว พร้อมกับกำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วม
ประชุมของผูรั้บมอบฉนัทะ แต่ (ข) หำกผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใด
ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำก
ท่ีระบุในหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประกำรใด ผูรั้บมอบฉันทะมี
สิทธิพจิำรณำและลงคะแนนแทนไดต้ำมท่ีเห็นสมควร  

5. ก่อนลงมติในแต่ละวำระ ประธำนในท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีประธำนในท่ีประชุมมอบหมำย จะเปิดโอกำสให้
ผูเ้ข้ำร่วมประชุมแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำมในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวำระนั้น ๆ ตำมควำมเหมะสม โดย
ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมำรถศึกษำขั้นตอนกำรถำมค ำถำมผ่ำนระบบประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 
ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 5 ทั้งน้ี ควำมคิดเห็น และ/หรือค ำถำมของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมจะถูกอ่ำนและตอบในท่ีประชุม โดย
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้กำรประชุมกระชบัและมีประสิทธิภำพ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 

ขั้นตอนการใช้ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

  

1.  ยื่นแบบค ำร้องเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนเวบ็เบรำวเ์ซอร์ท่ีเวบ็ลิงก์ https://app.inventech.co.th/NINE182352R หรือสแกน 
QR Code เพื่อเขำ้สู่ระบบ และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1. คลิกเวบ็ลิงกห์รือสแกน QR Code  
2. เลือกประเภทในกำรยื่นแบบค ำร้อง 
3. กรอกขอ้มูลตำมท่ีระบบแสดง 
4.  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด

กำรเขำ้ร่วมประชุม 
5. กดปุ่ ม “ส่งแบบค ำร้อง / Request” 
6. รออีเมลจำกเจำ้หน้ำท่ีแจง้รำยละเอียดขอ้มูลกำรประชุม 

ช่ือผูใ้ชง้ำน (Username) และรหสัผำ่น (Password) 

2.  บริษทัฯ จะเปิดระบบให้ผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองย่ืนแบบค ำร้องตั้งแต่วนัท่ี 
8 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 น. โดยระบบจะเปิดให้ยื่นค ำร้องจนกว่ำจะปิดกำรประชุมในวนัท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2565  

3.  บริษทัฯ จะเปิดระบบให้ผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลำ 12.00 น. (2 ชั่วโมง
ก่อนเวลำประชุม) ของวนัประชุม (วนัท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2565) โดยให้ผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะใชช่ื้อผูใ้ชง้ำน 
(Username) และรหสัผำ่น (Password) ท่ีไดรั้บ ในกำรลงทะเบียน และปฏิบติัตำมคู่มือกำรใชง้ำนระบบ (รำยละเอียด
ตำมดำ้นล่ำง) 

 

กรณีผูถื้อหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นด ำเนินกำรตำมวิธีกำรมอบฉันทะตำมส่ิงท่ีส่งมำ
ดว้ย 4 และจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสำรส ำหรับแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มำยงับริษทัฯ 
ทำงไปรษณียต์ำมท่ีระบุดำ้นล่ำงน้ี โดยเอกสำรจะตอ้งมำถึงบริษทัฯ ภำยในวนัท่ี 18 เมษำยน พ.ศ. 2565  

ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทั 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)  

เลขท่ี 333 อำคำรเลำ้เป้งงว้น 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง  

ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  

กรุงเทพมหำนคร 10900 

 

02-931-9138 (ให้บริกำรระหว่ำงวนัท่ี 1 – 20 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30 – 17.30 น. เฉพำะวนัท ำกำร ไม่รวม
วนัหยดุรำชกำรและวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

ขั้นตอนการย่ืนแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรกนิกส์ 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 
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1. คลิกเวบ็ลิงกส์ ำหรับเขำ้ห้องประชุมท่ีไดรั้บทำงอีเมล 
2. กรอกช่ือผูใ้ช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) 

หรือขอรหสั OTP เพื่อเขำ้สู่ระบบ 
3. กดปุ่ ม “เขำ้สู่ระบบ” 
4. กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะ

ถูกนบัเขำ้องคป์ระชุม 

 

1. กดเมนู “กำรลงคะแนน” หรือสัญลกัษณ์ 
2. เลือกวำระท่ีตอ้งกำรลงคะแนนเสียง 
3. กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค ์
4. ระบบจะแสดงสถำนะของกำรลงคะแนนเสียงล่ำสุดท่ีไดท้  ำกำรเลือกลงคะแนน 

หำกตอ้งกำรยกเลิกกำรลงคะแนนเสียงล่ำสุด กรุณำกดปุ่ ม           
(ซ่ึงหมำยควำมว่ำ ผลคะแนนล่ำสุดของท่ำนจะเท่ำกับกำรไม่ออกเสียงลงคะแนน 
หรือผลคะแนนของท่ำนจะถูกน ำไปรวมกบัคะแนนเสียงท่ีกำรประชุมก ำหนด) โดย
ท่ำนสำมำรถแกไ้ขกำรออกเสียงลงคะแนนไดจ้นกว่ำระบบจะปิดรับกำรลงคะแนนเสียง 

 

กดเมนู “กำรส่งค ำถำม” หรือสัญลกัษณ์ 
1. กำรพิมพค์  ำถำม 

➢ เลือกวำระท่ีตอ้งกำรสอบถำม 
➢ พิมพค์  ำถำมแลว้ กด “ส่ง”   

2. การส่งค าถามดว้ยขอ้ความเสียง 
➢ เลือกวำระท่ีตอ้งกำรสอบถำมค ำถำม 
➢ กดปุ่ ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลกัษณ์ 
➢ จำกนั้นท ำกำรพูดค ำถำมท่ีตอ้งกำรซกัถำม 
➢ เม่ือตอ้งกำรหยดุอดัเสียงให้กดท่ีสัญลกัษณ์กำรบนัทึกเสียง 
➢ กดปุ่ ม “ส่งค ำถำม” หรือสัญลกัษณ์ 

  

คู่มือการใช้งานย่ืนแบบ คู่มือการใช้งาน 

ค าร้องผ่าน e-Request ระบบ Inventech Connect 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 
 

ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 
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หมายเหตุ กำรท ำงำนของระบบประชุมผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กบัระบบอินเทอร์เน็ตท่ี
รองรับของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณำใช้อุปกรณ์ และ/หรือ
โปรแกรมดงัต่อไปน้ีในกำรใชง้ำนระบบ 

1.  ควำมเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีแนะน ำ 

- High Definition Video: ควรมีควำมเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 2.5 Mbps (ควำมเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีแนะน ำ) 

- High Quality Video: ควรมีควำมเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 1.0 Mbps 

- Standard Quality Video: ควรมีควำมเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 0.5 Mbps 

2.  อุปกรณ์ท่ีสำมำรถใชง้ำนได ้

- โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี/อุปกรณ์แทบ็เลต็ ระบบปฏิบติักำร iOS หรือ Android 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ระบบปฏิบติักำร Windows หรือ Mac  

3.  อินเทอร์เน็ตเบรำวเ์ซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบรำวเ์ซอร์ท่ีแนะน ำ) หรือ Safari 
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

  

   

  

 
 
หมายเหต ุ

1. กรณีรับมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้นมำกกว่ำ 1 คน ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมำรถกดปุ่ ม “สลบับญัชี” โดยบญัชีก่อนหนำ้จะยงั
ถูกนบัเป็นฐำนในกำรประชุม 

2. กรณีออกจำกกำรประชุม ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมำรถกดปุ่ ม “ออกจำกกำรประชุม” ซ่ึงระบบจะน ำคะแนนเสียงของ 
ผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ออกจำกกำรประชุมส ำหรับวำระท่ียงัไม่ไดล้งคะแนนเสียง 

 
 

ผูถื้อหุ้นสแกน QR Code จำกหนงัสือเชิญประชุมหรือเขำ้ไปท่ี
เวบ็ไซต ์https://app.inventech.co.th/NINE182352R 

กรอกขอ้มูลส ำหรับยื่นแบบค ำร้อง (e-Request) 

ส่งแบบค ำร้อง ผูถื้อหุ้นแกไ้ขและส่ง
เอกสำรเพ่ิมเติม ระบบแจง้อเีมลตอบกลบัผูถื้อหุน้ว่ำไดรั้บแบบ 

ค ำร้องและก ำลงัด ำเนินกำรตรวจสอบ 
เจำ้หนำ้ท่ีพิจำรณำ
อนุมติัค ำร้อง 

ระบบแจง้อเีมลแจง้กำรปฏิเสธแบบค ำร้อง 

ไม่ผำ่นกำรอนุมติั ผำ่นกำรอนุมติั 

แจง้ผลกำรอนุมติัผำ่นอีเมลและน ำส่งลิงก์
ส ำหรับลงทะเบียนเพื่อเขำ้ร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเขำ้ร่วมประชุม (e-Register) 

รับชมถ่ำยทอดสด และลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

* ขั้นตอนน้ีจ ำนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ถูกนบัเป็นองคป์ระชุม 

ด ำ
เนิ
นก

ำร
ก่อ

นว
นัป

ระ
ชุม

 
ด ำ
เนิ
นก

ำร
 ณ
 วนั

ปร
ะชุ

ม 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ 

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช 

กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

อำย ุ55 ปี 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำร วนัท่ี 21 มกรำคม พ.ศ. 2562 

ท่ีอยู่ติดต่อ เลขท่ี 333 อำคำรเลำ้เป้งงว้น 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

ส่วนไดเ้สียในวำระกำรประชุม ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่ำงจำกกรรมกำรท่ำนอื่น ๆ 
ในทุกวำระท่ีเสนอในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมกำรอิสระ คือ กรรมกำรท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม มี
ควำมเป็นอิสระจำกผูมี้อ ำนำจควบคุม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ และผูบ้ริหำรของบริษทัฯ และไม่มีควำมสัมพนัธ์อนัอำจเป็นกำร
ขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ก ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติเท่ำกับ
ขอ้ก ำหนดขั้นต ่ำของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ  ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือ  
ผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบัเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ของผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บ
กำรแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วน
รำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชวิ้จำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

4. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฏหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ  
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

5. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่  
เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือท่ีปรึกษำทำงกำร
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพ
นั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 
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8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับ
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำร
ท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น _______________ เขียนท่ี  
Shareholder registration number Written at  

 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
 Date Month Year 
(1) ขำ้พเจำ้ สัญชำติ   
 I/We Nationality  

อยูเ่ลขท่ี ซอย  ถนน  ต ำบล/แขวง  
Residing / located at Soi  Road Subdistrict   

อ ำเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
District  Province Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั เสียง ดงัน้ี 
Holding a total of shares and having the vote equal to votes as follows: 

 หุ้นสำมญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั เสียง 
 Ordinary share shares having the vote equal to  votes  

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั เสียง 
 Preference share shares having the vote equal to votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  (ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทัฯ ได)้ 
 Hereby appoint  (The shareholder may appoint the Company’s independent director to be his/her proxy.) 

 ช่ือ อำย ุ ปี อยูเ่ลขท่ี  
Name Age years  residing at 

ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต  
Road Subdistrict District 

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province Postal Code Or 

 ช่ือ อำย ุ ปี อยูเ่ลขท่ี  
Name Age years  residing at 

ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต  
Road Subdistrict District 

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Province Postal Code 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp of THB20  

นางศุภรานนัท ์ตนัวิรัช (Mrs. Suparanan Tanviruch)  55 468 

ชลนิเวศน์ (Chon Niwet)    ลาดยาว (Lat Yao) จตุจกัร (Chatuchak) 

กรุงเทพมหานคร (Bangkok) 10900 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญั  
ผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 ในวนัท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 14.00 น. ในรูปแบบกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
เพียงรูปแบบเดียวเท่ำนั้น หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 
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) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows: 

วาระท่ี 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานคณะกรรมการบริษทัส าหรับปีบญัชี 2564 
Agenda 1 To acknowledge the report on the operating results and the Board of Directors’ report for the fiscal year 2021 

(ไม่มีกำรลงคะแนนเสียงในวำระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วาระท่ี 2 พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีบัญชี 2564 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the fiscal year 2021 ended 31 December 2021 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปีบัญชี 2564 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 

Agenda 3 To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the fiscal year 
2021 ended 31 December 2021 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 4 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
Agenda 4 To consider and elect the directors in replacement of those who retired by rotation 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
Elect the entire group of nominated directors 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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  เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
Elect each nominated director individually 

ช่ือกรรมกำร             นำยวรพจน์ จรรยโ์กมล     
Director’s name         Mr. Voraphot Chanyakomol     

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2565 
Agenda 5 To consider and determine the directors’ remuneration for the year 2022 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปีบัญชี 2565 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fee for the fiscal year 

2022 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 7 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 7 To consider other matters (if any) 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

(5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุ้น 
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) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือใน
กรณีที่ท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได ้
ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
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. 

กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะกระท ำไปในกำรประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุใน
หนังสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
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. 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
   (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
   (...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………... ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
   (...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
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. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated 
directors, can be elected. 

3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ
ประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 

ข้อบงัคับของบริษัท เนช่ัน  อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) หมวดท่ี 4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 35.  กำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ให้จดัขึ้น ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียง
หรือ ณ ท่ีอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรจะก ำหนด 

ขอ้ 36.  ให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นอย่ำงน้อยปีละหน่ึงคร้ัง กำรประชุมเช่นว่ำน้ีให้เรียกว่ำ “ประชุมสำมญั” กำรประชุม
สำมญัดงักล่ำวให้จดัให้มีขึ้นภำยในส่ี (4) เดือนภำยหลงัวนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ กำรประชุมผูถื้อหุ้น
ครำวอื่น ๆ ให้เรียกว่ำ “ประชุมวิสำมญั” 

คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึง
มีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จะเขำ้ช่ือกนัท ำหนังสือขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในกำรท่ีขอให้
เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดงักล่ำวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้น
ภำยในส่ีสิบห้ำวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จดัให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั้งหลำยซ่ึงเขำ้ช่ือ
กนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้ ำนวนหุ้นตำมท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ำยใน 45 วนันบัแต่วนั
ครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชุม 
โดยบริษทัฯ ตอ้งรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำม
สมควร 

ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นตำมวรรคสำมคร้ังใดจ ำนวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 38. ของขอ้บงัคบัน้ี ผูถื้อหุ้นตำมวรรคสำมตอ้ง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทัฯ 

ขอ้ 37. ในกำรบอกกล่ำวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมกำรจัดท ำหนังสือนัดประชุมระบุสถำนท่ี วนั เวลำ 
ระเบียบวำระกำรประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่ำ
เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทรำบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจำรณำ พร้อมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว 
และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนำยทะเบียนบริษทัมหำชนจ ำกดัทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 
และให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้ง
โฆษณำเป็นระยะเวลำสำม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 38. ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งมี
จ ำนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้น (ถำ้มี) เขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คนหรือไม่นอ้ย
กว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำม (1/3) ของจ ำนวน
หุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  
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ในกรณีท่ีมีกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กำรด ำเนินกำรจะตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด  

ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำ
เขำ้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไว ้หำกว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อหุ้น
ร้องขอกำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถำ้กำรประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้
นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในกำรประชุม
คร้ังหลงัน้ีไม่จ ำเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39. ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผูอ้ื่นเขำ้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้กำรมอบ
ฉันทะจะต้องท ำเป็นหนังสือลงลำยมือช่ือผูม้อบฉันทะ และท ำตำมแบบท่ีนำยทะเบียนบริษทัมหำชนจ ำกดั
ก ำหนด โดยให้มอบแก่ประธำนกรรมกำรหรือบุคคลซ่ึงประธำนกรรมกำรก ำหนดไว ้ณ สถำนท่ีประชุมก่อน
ผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ประชุม และอยำ่งนอ้ยให้มีรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

ก.  จ ำนวนหุ้นท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่

ข.  ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

ค.  คร้ังท่ีของกำรประชุมท่ีมอบฉนัทะให้เขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ขอ้ 40. กำรประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตำมล ำดบัระเบียบวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติ
ให้เปล่ียนล ำดบัระเบียบวำระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม  

เม่ือท่ีประชุมพิจำรณำเร่ืองตำมระเบียบวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด อำจขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำเร่ือง
อื่นนอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจำรณำเร่ืองตำมระเบียบวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ
เพ่ิมเติมไม่เสร็จ และจ ำเป็นตอ้งเล่ือนกำรพิจำรณำ ให้ท่ีประชุมก ำหนดสถำนท่ี วนั และเวลำท่ีจะประชุมคร้ัง
ต่อไป และให้คณะกรรมกำรส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถำนท่ี วนั เวลำ และระเบียบวำระกำรประชุมไปยงัผูถื้อ
หุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนกำรประชุม ทั้งน้ีให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่น้อยกว่ำ
สำม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณำเป็นระยะเวลำสำม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 41. ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อำจ
ปฏิบติัหน้ำท่ีได ้ถำ้มีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร 
หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 
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ขอ้ 42. ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจำก
กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร 

ขอ้ 43. กำรออกเสียงลงมติใด ๆ หรือกำรอนุมติักิจกำรใด ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบดว้ยคะแนน
เสียงข้ำงมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นใน
ขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตำมท่ีกฎหมำยจะก ำหนดไว ้หรือในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

• กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัมหำชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทัฯ 

• กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทัฯ ทั้งหมด หรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำร
มอบหมำยให้บุคคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทัฯ หรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

• กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

• กำรเพ่ิมทุนและกำรลดทุน 

• กำรออกหุ้นกู ้
• กำรควบบริษทั หรือกำรเลิกบริษทั 
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