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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น _______________ เขียนท่ี  
Shareholder registration number Written at  

 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
 Date Month Year 

(1) ขา้พเจา้ สัญชาติ   
 I/We Nationality  

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

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
District  Province Postal Code 

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

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

 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
 Ordinary share shares having the vote equal to  votes  

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

(3) ขอมอบฉนัทะให้  
 Hereby appoint  

ช่ือ อาย ุ ปี อยูเ่ลขท่ี  
Name Age years  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Subdistrict District 

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province Postal Code Or 

ช่ือ อาย ุ ปี อยูเ่ลขท่ี  
Name Age years  residing at 

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Subdistrict District 

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Province Postal Code 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp of THB20  
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมวิสามัญ 
ผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be actions performed by myself/ourselves. 

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

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

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

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

หมำยเหตุ/Remark 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 


