หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น _______________
Shareholder registration number

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp of THB20
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 จำกัด (มหำชน)
Being a shareholder of Nation International Edutainment Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
Holding a total of

หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and having the vote equal to

เสี ยง ดังนี้
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
Hereby appoint
ชื่อ
Name

อายุ
Age

ถนน
Road

ตาบล/แขวง
Subdistrict

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code Or

ชื่อ
Name

อายุ
Age

ถนน
Road

ตาบล/แขวง
Subdistrict

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

ปี
อยูเ่ ลขที่
years residing at
อาเภอ/เขต
District
หรือ
ปี
อยูเ่ ลขที่
years residing at
อาเภอ/เขต
District

1

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ ม วิสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-EGM)
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.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be 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
(...…………………...…………………….)
หมำยเหตุ/Remark
ผูถ้ ือหุ้นที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู ้ ั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.
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