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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น _______________ เขียนท่ี  
Shareholder registration number Written at  

 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
 Date Month Year 

(1) ขา้พเจา้   
 I/We   

ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
Having office located at Road Subdistrict   

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
District  Province Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ใหก้บั  
As the custodian of 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
Who is the 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 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one option) 

 1. 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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 2. กรรมการอิสระของบริษทัฯ ไดแ้ก่ นางศุภรานนัท ์ตนัวิรัช 
the independent directors of the Company, i.e., Mrs. Suparanan Tanviruch. 

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. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/we hereby grant my/our proxy to attend and vote at the meeting as follows: 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant my/our proxy in accordance with the total number of shares held and having the right to vote 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows: 

 หุ้นสามญั หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ เสียง 
 Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes 

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ เสียง 
 Preference share shares and having the right to vote equal to votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด เสียง 
 Totaling votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows: 

วำระท่ี 1 พจิำรณำอนุมัติกำรเข้ำซ้ือหุ้นสำมัญในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จ ำกัด ซ่ึงเป็นรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรัพย์ โดยกำรเข้ำซ้ือหุ้น
จำกบริษัท วีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) เป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

Agenda 1 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 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วำระท่ี 2 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำสัญญำให้สิทธิบริหำรจัดกำรพื้นที่เชิงพำณิชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส (License to 
Manage and Operate Merchandising Space Agreement) กับ บริษัท วีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) และกำรก่อสร้ำง
ร้ำนค้ำของบริษัทฯ และปรับปรุงร้ำนค้ำให้เช่ำท่ีมีอยู่เดิม รวมทั้งกำรปรับทัศนียภำพและก่อสร้ำงใหม่เพิ่มเติมตำม
ควำมเหมำะสมบนพื้นที่เชิงพำณิชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีที เอสภำยใต้สัญญำดังกล่ำว ซ่ึงเป็นรำยกำรได้มำซ่ึง
สินทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

Agenda 2 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 
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 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

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

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมัติกำรกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวนไม่เกิน 984,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
1.00 บำท ในรูปแบบของกำรเสนอขำยหุ้นต่อบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) ให้แก่บริษัท พอยท์ ออฟ วิว 
(พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ำกัด และ Sliver Reward Holdings Limited โดยกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นให้แก่บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พโีอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด เป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

Agenda 3 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 

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

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

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วำระท่ี 4 พจิำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 1.00 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) 

Agenda 4 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) 

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

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

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 25,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
390,549,286 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 365,549,286 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญท่ียังไม่ได้ออกจ ำหน่ำย
จ ำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 

Agenda 5 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 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
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 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 6 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 

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

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

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 1,224,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
365,549,286 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,589,549,286 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนจ ำนวน 
1,224,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 

Agenda 7 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 

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

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

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 8 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 

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

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

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วำระท่ี 9 พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ 
Agenda 9 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary share of the Company 

วำระท่ี 9.1 พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ จ ำนวน 953,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 
เพ่ือเสนอขำยให้แก่ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พโีอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

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 



 
 

 

   

 
6 

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

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

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วำระท่ี 9.2 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ ำนวน 15,350,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 
ให้แก่บริษัท เวิร์ค เอ็กซ์ จ ำกัด 

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 

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

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

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วำระท่ี 9.3 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ ำนวน 15,150,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 
ให้แก่ 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 

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

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

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วำระท่ี 9.4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ ำนวน 240,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น (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) 

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

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

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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วำระท่ี 10 พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 10 To consider other matters (if any) 

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

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

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 
If the proxy does not vote in accordance with the voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect 
and is not the vote cast by the shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ี 
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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 
   (...…………………...…………………….) 

หมำยเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
This Proxy Form C. is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a 
custodian in Thailand to be the share depository. 
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2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Documents required to be submitted with this proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf. 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 A document confirming that the person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business. 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ 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. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated 
directors, can be elected. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 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 C. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ในการประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) 
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น 

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. 

 วำระท่ี เร่ือง  
 Agenda Re: 

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

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

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes  Disapprove votes Abstain votes 

 วำระท่ี เร่ือง  
 Agenda Re: 

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

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

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes  Disapprove votes Abstain votes 

 วำระท่ี เร่ือง  
 Agenda Re: 

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

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

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes  Disapprove votes Abstain votes 


