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อากรแสตมป
20 บาท

หนัง สือมอบฉั นทะ (แบบ ข.)

Revenue Stamp

Proxy (Form B.)

20 Baht

เขียนที่
เลขทะเบีย นผูถือหุ น
Shareholders’ Registration No.

(1)

Written at
วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

ขา พเจา
I/We
อยูบา นเลขที่

สัญชาติ
Nationality

Address
(2)

(3)

เปนผูถือหุ นของ บริษั ท ซีเอ็ดยูเคชั่ น จํ ากั ด (มหาชน) (“บริษั ทฯ”)
am/are (a) shareholder(s) of SE-EDUCATION Public Company Limited (“The Company”)
โดยถื อหุน จํานวนทั้งสิ้ นรวม
holding the total number of

หุน
และออกเสีย งลงคะแนนไดเทา กับ
shares and having the right to vote equal to

เสียง ดังนี้
votes as follows.



หุนสามัญ
Ordinary share

หุน
ออกเสีย งลงคะแนนไดเทา กับ
shares and having the right to vote equal to

เสียง
votes



หุนบุริมสิ ทธิ
Preferred share

หุน
ออกเสีย งลงคะแนนไดเทา กับ
shares and having the right to vote equal to

เสียง
votes

ขอมอบฉัน ทะให / Hereby appoint
(ผูถือหุนสามารถแตงตั้งบุคคลเปนผูรับมอบฉันทะได 3 คน โดยผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ งเพี ย งคนเดี ย วเท า นั้ นที่ จะเป น ผู แทนของผู ถือหุ น ในการมาเข า
รวมประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให กรรมการอิ ส ระหรื อเลขานุ การของบริ ษัทฯ ก็ ไ ด โดยกาเครื่ องหมาย  หน า ชื่ อกรรมการอิ สระหรื อ
เลขานุ การของบริ ษั ทฯ ที่ ป รากฏข า งท า ยนี้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the
Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors or Company Secretary of the Company by indicating  in the boxes in front of
their names listed below.)



นายสมบูรณ ชินสวนานนท / Mr. Somboon Chinsawananon กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 63 ป / Years
อยูบา นเลขที่ 37/78 หมูบาน เสรีวิลลา ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Residing at 37/78 Serivilla Srinakharin Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250

หรือ/or



นายสาโรช ล้ําเลิ ศประเสริฐกุ ล / Mr. Saroch Lamlertprasertkul กรรมการอิส ระ / Independent Director อายุ / Age 50 ป / Years
อยูบา นเลขที่ 1213/88 ซอย ลาดพราว 94 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวั งทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Residing at 1213/88 Soi Lad Prao 94, Lad Prao Road, Wangthonglang, Bangkok 10310

หรือ/or



นายประวิ ทย ตันติว ศิน ชัย / Mr. Pravit Tantiwasinchai กรรมการอิ สระ / Independent Director อายุ / Age 56 ป / Years
อยูบา นเลขที่ 333/42 หมูบานไมลอมเรือน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
Residing at 333/42 Mai Lom Ruen Village, Chaloem Prakiat Rama 9 Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250

หรื อ/or



นายคเชนทร เบญจกุ ล / Mr. Kachen Benjakul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 35 ป / Years
อยูบา นเลขที่ 342/26 หมูบานพฤกษ ภิรมย ซอยรามอิน ทรา 14 ถนนรามอิน ทรา แขวงทา แร ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10230
Residing at 342/26 Pruek pirom Village, Soi Ramintra 14, Ramintra Road, Thareang, Bangkhen, Bangkok 10230

หรือ/or



นายวิบูลยศั กดิ์ อุดมวนิ ช / Mr. Viboolsak Udomvanich เลขานุ การบริษัท / Company Secretary อายุ / Age 58 ป / Years
อยูบานเลขที่ 800/76 ซอยตระกูลสุ ข ถนนอโศก-ดิน แดง แขวงดิ น แดง กรุ งเทพมหานคร 10400
Residing at 800/76 Soi Trakunsuk, Asoke-Din Daeng Road, Din Daeng, Bangkok 10400

หรือ/or



ชื่อ / Name__________________________ อายุ / Age
ป / year อยูบานเลขที่ / residing at
ถนน / Road
ตําบล / แขวง / Sub-district
อําเภอ/เขต/District

หรือ/or

หรือ/or





จังหวัด / Province

ชื่อ / Name__________________________ อายุ / Age

รหัสไปรษณีย/ Postal Code
ป / year อยูบานเลขที่ / residing at

ถนน / Road

ตําบล / แขวง / Sub-district

อําเภอ/เขต/District

จังหวัด / Province

ชื่อ / Name__________________________ อายุ / Age

รหัสไปรษณีย/ Postal Code
ป / year อยูบานเลขที่ / residing at

ถนน / Road

ตําบล / แขวง / Sub-district

อําเภอ/เขต/District

จังหวัด / Province

รหัสไปรษณีย/ Postal Code

เพื่อความรวดเร็ วในการลงทะเบีย น โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบีย นเขาร วมการประชุมซึ่งพิมพบารโ คด มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวัน ประชุ ม
Please convenience in the registration, Please bring your barcode already printed on the Registration Form to show at the meeting.
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป นผูแทนของขา พเจา เพือ
่ เขารวมประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทนขา พเจ า ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป
ครั้งที่ 1/2556 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม C ชั้น 9 อาคารที ซีไ อเอฟ ทาวเวอร ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร หรือที่ จะพึ งเลื่ อนไปในวัน เวลา และสถานที่ อื่นดว ย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on
my/our behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting No.1/2013 (B.E.) to be held on Thursday April 25, 2013 at 02.00 p.m. at the
conference room C on 9th floor TCIF tower Building on Bangna-Trad Road, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as
the Meeting may be adjourned.
(4)

ขาพเจาขอมอบฉัน ทะใหผูรับมอบฉัน ทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม ครั้ งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows.

วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมใหญสามัญผู ถือ หุ น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

Agenda No. 1

To consider the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting No.1/2012 held on April 26, 2012.




(ก) ใหผูรับมอบฉัน ทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็ นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉัน ทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข องขา พเจ า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.


วาระที่ 2
Agenda No. 2

เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดว ย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

พิจารณารั บทราบผลการดํ าเนิ นงานของบริษั ทฯ ในรอบป บัญชี 2555 รับรองรายงานประจํ าป 2555 และรับรองรายงาน
ของคณะกรรมการบริษัท ฯ ประจําป 2555
To consider and approve the Company’s Performance for the year 2012, the Company’s Annual Report
of 2012 and the Board of Director’s Meeting Report of 2012.




(ก) ใหผูรับมอบฉัน ทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็ นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉัน ทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข องขา พเจ า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.


วาระที่ 3
Agenda No. 3

เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดว ย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

พิจารณาอนุมัตแ
ิ ละรั บรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม 2555 งบกําไรขาดทุน ของบริ ษัท ฯ และงบ
กระแสเงิ นสด สิ้ นสุ ดวั นเดีย วกั น ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูส อบบัญ ชี ประจําป 2555
To consider and approve the Company’s Statements of Financial Position as of December 31, 2012, the
Income Statement and the Cash Flow Statement, which are audited by the auditor of the year 2012.




(ก) ใหผูรับมอบฉัน ทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็ นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉัน ทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข องขา พเจ า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.


วาระที่ 4
Agenda No. 4

เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดว ย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

พิจารณาอนุมัติจายปนผลในรูปของหุ นป นผลและเงิน สด สําหรั บผลการดํ าเนิ นงาน ประจําป 2555 และพิจารณาจั ดสรร
กําไรสุทธิเป นสํ ารองตามกฎหมาย
To consider the annual dividend payment in form of Stock Dividend and Cash Dividend for the
Company’s Performance in 2012, and to consider the allocation of retained earnings to increase the
legal reserve.




(ก) ใหผูรับมอบฉัน ทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็ นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉัน ทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข องขา พเจ า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.


วาระที่ 5
Agenda No. 5

เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดว ย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

พิจารณาอนุมัติการลดทุน จดทะเบีย นของบริษั ทฯ ที่ คงเหลือ จากการจั ดสรรหุ นป นผลตามมติที่ ประชุ มใหญ สามัญ ผู ถือหุ น
ครั้ งที่ 1/2555
To consider and approve the cut of Company’s registered capital that remains from the paid dividends
approved by the General Shareholders Meeting No.1/2012.




(ก) ใหผูรับมอบฉัน ทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็ นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉัน ทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข องขา พเจ า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.


วาระที่ 6
Agenda No. 6

เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดว ย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

พิจารณาอนุมัติแ ก ไขหนัง สือบริ คณหส นธิ ขอ 4 ของบริ ษัท ฯ เพื่อใหสอดคลองกั บการลดทุ นจดทะเบียน
To consider and approve the amendment of Memorandum Association No. 4 to compliance with the
decrease of registered capital.




(ก) ใหผูรับมอบฉัน ทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็ นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉัน ทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข องขา พเจ า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.



เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดว ย / Disagree
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งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7
Agenda No. 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริษั ทฯ เพื่อรองรับการจายหุนป นผล
To consider and approve the increase of registered capital to support the stock dividend payment.




(ก) ใหผูรับมอบฉัน ทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็ นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉัน ทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข องขา พเจ า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.


วาระที่ 8
Agenda No. 8

เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดว ย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

พิจารณาอนุมัติแ ก ไขหนัง สือบริ คณหส นธิ ขอ 4 ของบริ ษัท ฯ เพื่อใหสอดคลองกั บการเพิ่มทุนจดทะเบีย น
To consider and approve the amendment of Memorandum Association No. 4 to compliance with the
increase of registered capital.




(ก) ใหผูรับมอบฉัน ทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็ นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉัน ทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข องขา พเจ า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.


วาระที่ 9
Agenda No. 9






ไมเห็นดว ย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

(ก) ใหผูรับมอบฉัน ทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็ นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉัน ทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข องขา พเจ า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.


วาระที่ 10
Agenda No. 10

เห็นดวย / Agree

พิจารณาอนุมัติการจั ดสรรหุนเพิ่มทุ น เพื่อรองรั บการจ ายหุนป นผล
To consider and approve the increased shares allocation to support the stock dividend payment.

เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดว ย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

พิจารณาเลือ กตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ ครบกําหนดออกจากตํ าแหนง ตามวาระ
To consider the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation.




(ก) ใหผูรับมอบฉัน ทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็ นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉัน ทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข องขา พเจ า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.



การเลื อกตั้งกรรมการทั้งชุ ด / Election of all directors



การเลื อกตั้งกรรมการเปน รายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows:



เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดว ย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

1. นายสมบูรณ ชินสวนานนทร / Mr. Somboon Chinsawananon



เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดว ย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain



งดออกเสียง / Abstain



งดออกเสียง / Abstain



งดออกเสียง / Abstain

2. นายสาโรช ล้ําเลิศประเสริ ฐกุ ล / Mr. Saroch Lamlertprasertkul



เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดว ย / Disagree

3. นายวัฒนา เชีย งกูล / Mr. Wattana Chiengkul



เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดว ย / Disagree

4. นายประวิ ทย ตันติว ศิน ชั ย / Mr. Pravit Tantiwasinchai



เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดว ย / Disagree

วาระที่ 11

พิจารณาแตง ตั้ง ผูสอบบัญ ชีแ ละกํ าหนดค าตอบแทน ประจํ าป 2556

Agenda No. 11

To consider and appoint the auditor and to set the audit fee for the year 2013.




(ก) ใหผูรับมอบฉัน ทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็ นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉัน ทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข องขา พเจ า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.


วาระที่ 12
Agenda No. 12



ไมเห็นดว ย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2556
To consider the Directors’ remuneration for the year 2013.




(ก) ใหผูรับมอบฉัน ทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็ นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉัน ทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข องขา พเจ า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.


วาระที่ 13
Agenda No. 13

เห็นดวย / Agree

เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดว ย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ ามี)
To consider other businesses (if any).




(ก) ใหผูรับมอบฉัน ทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็ นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉัน ทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข องขา พเจ า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.



เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดว ย / Disagree
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งดออกเสียง / Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ ไ ม เปน ไปตามที่ ระบุ ไ ว ใ นหนั งสื อมอบฉั น ทะนี้ ให ถือว า การลงคะแนนเสี ย งนั้ น ไม ถูกต องและไม ใ ช
เปน การลงคะแนนเสี ย งของข า พเจ า ในฐานะผู ถือหุ น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this
proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.

(6)

คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ของผูรับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy
________

(7)

ในกรณีที่ขาพเจา ไมไดระบุความประสงคใ นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุ ไ ว ไ ม ชัดเจน หรื อในกรณี ที่ที่ป ระชุ มมี การพิ จารณาหรือลงมติ
ในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ ร ะบุ ไ ว ข า งต น รวมถึ งกรณี ที่มี การแก ไ ขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่ มเติ ม ข อเท็ จจริ งประการใด ให ผู รับ มอบฉั น ทะมี สิ ท ธิ
พิจารณาและลงมติ แทนข า พเจ า ได ทุกประการตามที่ เห็ นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or
not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above,
including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our
behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขา พเจ า ระบุ ใ นหนั งสื อมอบฉั น ทะ ให ถือเสมื อนว า
ข า พเจ า ได กระทํ า เองทุ กประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are) not in accordance
to my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม / Signed
(

ลงนาม / Signed

ผูมอบฉัน ทะ / Grantor
(

ลงนาม / Signed
(

)

ลงนาม / Signed
(

ผูรับมอบฉัน ทะ / Proxy
)
ผูรับมอบฉัน ทะ / Proxy
)
ผูรับมอบฉัน ทะ / Proxy
)

หมายเหตุ / Remarks
1.

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสี ย งลงคะแนน ไม สามารถแบงแยกจํ า นวนหุ นให ผู รับ มอบ
ฉั น ทะหลายคนเพื่ อแยกการลงคะแนนเสี ย งได / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at
the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2.

ผู ถือหุ น จะต องมอบฉั น ทะเทา กั บ จํ า นวนหุ น ที่ ระบุ ไ ว ใ นข อ (2) โดยไม ส ามารถจะมอบฉั น ทะเพีย งบางส ว นน อยกวา จํ า นวนที่ ระบุ ไ ว ใ นข อ (2) ได / The
shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those
specified shares in partial to the proxy.

3.

ในกรณี ที่มี ว าระที่ จะพิ จารณาในการประชุ ม มากกว า ที่ ระบุ ไวข า งต น ผู ม อบฉั น ทะสามารถระบุ เ พิ่ ม เติ ม ไ ด ใ นใบประจํ าต อแบบหนั งสื อมอบฉั น ทะแบบ ข.
ตามแนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached
supplemental proxy form B.

4.

กรณีหากมีขอกําหนดหรือขอบังคับใดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะตองแถลงหรือแสดงเอกสารหลั กฐานอื่ นใด เช น กรณี ผูรับ มอบฉั น ทะเป น ผู มีส ว นได สว นเสี ย
ในกิ จการเรื่ องใดที่ ไ ด เข า ร ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนก็ ส ามารถแถลงหรื อแสดงเอกสารหลั กฐานโดยระบุไ ว ใ นข อ (6) / If there is any rule or
regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any
matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).

5.

6.

วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลื อกตั้ งกรรมการทั้ งชุ ดหรื อเลื อกตั้ งกรรมการเป น รายบุ คคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder
or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
หนังสื อมอบฉัน ทะ แบบ ก. ซึ่งเป นหนังสื อมอบฉั นทะทั่วไปที่ งายไม ซับ ซ อน และ แบบ ค. ซึ่งเป น แบบที่ใ ชเฉพาะกรณีผูถือหุนเป นผูลงทุนตา งประเทศ
และแต งตั้ งใหคั สโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผู รับฝากและดู แลหุน ซึ่งบริ ษัทฯ ไดเผยแพรไวบนเว็บไซต ของบริ ษั ทฯ
www.se-ed.com/ir / Proxy Form A, a general and simple proxy form and Proxy Form C for foreign shareholders appointing
custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the company’ website at www.se-ed.com/ir
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ใบประจํ าตอแบบหนังสือ มอบฉั นทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.
การมอบฉัน ทะในฐานะเป นผูถือหุ นของบริษัท ซีเอ็ดยูเ คชั่น จํากั ด (มหาชน)
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of SE-EDUCATION Public Company Limited
ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุ นประจําป ครั้งที่ 1/2556 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม C ชั้น 9
อาคารที ซีไ อเอฟ ทาวเวอร ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่ อนไปในวัน เวลา และ สถานที่ อื่นดวย / in the Shareholder’s
Annual General Meeting No.1/2013 (B.E.) to be held on Thursday April 25, 2013 at 02.00 p.m. at the conference room C on 9th floor TCIF
tower Building on Bangna-Trad Road, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่

เรื่อง

Agenda

Subject



(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนขา พเจาได ทุกประการตามที่เห็ นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem
as appropriate in all respects.



(ข) ใหผูรับมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงคข องขา พเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.





เห็นดวย / Agree

วาระที่

เรื่อง

Agenda

Subject

ไมเห็นดว ย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain



(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนขา พเจาได ทุกประการตามที่เห็ นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem
as appropriate in all respects.



(ข) ใหผูรับมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงคข องขา พเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.





เห็นดวย / Agree

วาระที่

เรื่อง เลือกตั้ง กรรมการ (ตอ)

Agenda

Subject

ไมเห็นดว ย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain



งดออกเสียง / Abstain



งดออกเสียง / Abstain



งดออกเสียง / Abstain

Election of Directors (Continues)

ชื่ อกรรมการ______________________________________________________
Director’s name.





เห็นดวย / Agree

ไมเห็นดว ย / Disagree

ชื่ อกรรมการ______________________________________________________
Director’s name.





เห็นดวย / Agree

ไมเห็นดว ย / Disagree

ชื่ อกรรมการ______________________________________________________
Director’s name.





เห็นดวย / Agree

ไมเห็นดว ย / Disagree

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจํ าต อหนังสื อมอบฉันทะถู กต องบริบู รณ และเป นความจริ งทุกประการ
I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่ อ / Signed

ผูมอบฉัน ทะ / Grantor
(

)

(

)

(

)

(

)

วันที่ / Date
ลงชื่ อ / Signed

ผูรับมอบฉัน ทะ / Proxy

วันที่ / Date

ลงชื่ อ / Signed

ผูรับมอบฉัน ทะ / Proxy

วันที่ / Date

ลงชื่ อ / Signed

ผูรับมอบฉัน ทะ / Proxy

วันที่ / Date
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