สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9
Enclosure 9

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp of THB20

Proxy Form B.
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น _______________
Shareholder registration number

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยูเ่ ลขที่
Residing / located at
อาเภอ/เขต
District

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ซอย
Soi

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตาบล/แขวง
Subdistrict
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
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
ดังนี้
Holding a total of

หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

shares and having the vote equal to

votes as follows:



หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares having the vote equal to

เสี ยง
votes



หุ้นบุริมสิทธิ
Preference share

หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares having the vote equal to

เสี ยง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ 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) อายุ 55 ปี
อยูเ่ ลขที่
Name
Age
years residing at
ถนน ชลนิเวศน์ (Chon Niwet)
ตาบล/แขวงลาดยาว (Lat Yao) อาเภอ/เขต จตุจกั ร (Chatuchak)
Road
Subdistrict
District
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร (Bangkok)
Province

รหัสไปรษณี ย ์ 10900
Postal Code

หรือ
Or
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 ชื่อ
Name

อายุ
Age

ถนน
Road

ตาบล/แขวง
Subdistrict

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

ปี
อยูเ่ ลขที่
years residing at
อาเภอ/เขต
District

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (EEGM) เพียงรู ปแบบเดียวเท่านั้น หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders
No. 1/2022 on 10 May 2022, at 2.00 p.m. via electronic meeting, or such other date, time and place as the meeting may be held.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1
Agenda 1

วาระที่ 2

Agenda 2

พิจารณาอนุมัติการเข้ าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จากัด ซึ่งเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้ า
ซื้อหุ้นจากบริษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
To consider and approve the acquisition of all ordinary shares in Groupwork Company Limited which is an
asset acquisition transaction of the Company whereby the purchase of such shares from VGI Public
Company Limited is a connected transaction of the Company
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการเข้ าทาสั ญญาให้ สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ บนสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส (License
to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับ บริ ษัท วีจีไอ จากัด (มหาชน) และการ
ก่ อสร้ างร้ านค้ าของบริษัทฯ และปรับปรุ งร้ านค้ าให้ เช่ าที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการปรับทัศนียภาพและก่ อสร้ าง
ใหม่ เพิม่ เติมตามความเหมาะสมบนพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสภายใต้ สัญญาดังกล่าว ซึ่งเป็ น
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
To consider and approve the entry into the License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement with VGI
Public Company Limited and the construction of the Company’s shop and renovation of existing rental shop including
adjust the scenery and construction of addition sections as appropriated, on the merchandising space on the BTS Skytrain
stations under such agreement, which is an asset acquisition transaction and a connected transaction of the Company
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 3

Agenda 3

วาระที่ 4
Agenda 4

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่ เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท ในรู ปแบบของการเสนอขายหุ้นต่ อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้ แก่ บริ ษัท
พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จากัด บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด และ Sliver Reward Holdings Limited
โดยการออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จากัด เป็ นรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทฯ
To consider and approve the issuance and offering of up to 984,000,000 newly issued ordinary shares, with
a par value of THB 1.00 per share through a Private Placement to Point of View (POV) Media Group
Company Limited, Werk X Company Limited, and Sliver Reward Holdings Limited, whereby the issuance
and offering of such shares to Point of View (POV) Media Group Company Limited is a connected transaction
of the Company
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ จานวนไม่ เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ห้ ุนละ 1.00 บาท ให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)
To consider and approve the issuance and offering of up to 240,000,000 newly issued ordinary shares of the
Company, with a par value of THB 1.00 per share, to the existing shareholders of the Company on pro rata
basis (Rights Offering)
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 25,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
390,549,286 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 365,549,286 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้ ออกจาหน่ าย
จานวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้ ุนละ 1.00 บาท
To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital by THB 25,000,000, from the
existing registered capital of THB 390,549,286 to THB 365,549,286, by deducting 25,000,000 authorized
but unissued shares of the Company, with a par value of THB 1.00 per share
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 6
Agenda 6

วาระที่ 7
Agenda 7

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company
to be in line with the decrease of the Company’s registered capital
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 1,224,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 365,549,286 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,589,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 1,224,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้ ุนละ 1.00 บาท
To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by THB 1,224,000,000, from the
existing registered capital of THB 365,549,286 to THB 1,589,549,286, by issuing 1,224,000,000 newly
issued ordinary shares, with a par value of THB 1.00 per share
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company
to be in line with the increase of the Company’s registered capital
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ
To consider and approve the allocation of newly issued ordinary share of the Company

วาระที่ 9.1

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 953,500,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุ นละ
1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ ป จากัด ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ
Agenda 9.1 To consider and approve the allocation of 953,500,000 newly issued ordinary shares of the Company, with
a par value of THB 1.00 per share, for offering to Point of View (POV) Media Group Company Limited,
which is a connected person of the Company
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 9.2

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ จานวน 15,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้ ุนละ 1.00
บาท ให้ แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จากัด
Agenda 9.2 To consider and approve the allocation of 15,350,000 newly issued ordinary shares of the Company, with a
par value of THB 1.00 per share, for offering to Werk X Company Limited
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 9.3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ จานวน 15,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้ ุนละ 1.00
บาท ให้ แก่ Sliver Reward Holdings Limited
Agenda 9.3 To consider and approve the allocation of 15,150,000 newly issued ordinary shares of the Company, with a
par value of THB 1.00 per share, for offering to Sliver Reward Holdings Limited
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 9.4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 240,000,000 หุ้น ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)
Agenda 9.4 To consider and approve the allocation of 240,000,000 newly issued ordinary shares of the Company to the
existing shareholders on a pro rata basis (Rights Offering)
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 10
Agenda 10

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

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ื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.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจน หรื อใน
กรณี ที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไข
เปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ั บมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
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.
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กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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 ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี 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.

วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated
directors, can be elected.

3.

ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ในการประชุม
วิส ามัญ ผู ถ้ ือ หุ ้น ครั้ ง ที ่ 1/2565 ในวัน ที ่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรู ป แบบการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรู ปแบบเดียวเท่านั้น หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The appointment of proxy by a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited for the
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on 10 May 2022 at 2.00 p.m., via electronic meeting, or such
other date, time and place as the meeting may be held.


วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re:
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain



วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re:
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain



วาระที่
เรื่ อง
Agenda
Re:
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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